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Lietuvių Darbininkių Susivie

nijimas Amerikoje išleido kny
gą “Moters Kovotojos už ' 
munizmą”. Par 
te ir Karosienė* Tos dvi drau
gės apibūdina revoliucinį veiki
mą visos eilės moterų, dalyva-

ko-Indiana Valstijos Farmeriai 
■ase Matulaity- (į.umoja Streiku

Iowa valstijos farmerių
vusių ir dalyvaujančių kovose kova randa atbalsio kitose 

kaipo vado- valstijose. Štai, pranešama, 
Susipažinti su tomis ko- kad Indiana vastijos Ham- 

votojomis turėtų ne tik mote- iltono pavieto keturi šimtai 
rys, bet taip pat ir vyrai dar-' farmerių nutarė paskelbti

prieš buržuaziją, 
vių.

bininkai. streiką. Jie ketina nepar- 
duot pieno nupiginta kaina.

Drg. Mizara jau pabaigė ra-1 Pieno trustas iš farmerių 
syti knygą iš savo patyrimij So- pieną paima beveik už dy-Į 
vietų Sąjungoje. Tuojaus bus Į ką, o mieste už pieną plė- 
paduota spaustuvėm Ketina' augščiausias kainas, 
būt svarbi ir įdomi knyga apie j _______________
darbininkų tėvynės kūrybą. Ją 
išleis Amerikos Lietuviij Dar
bininkų Literatūros Draugija. 
Nariai gaus dar už šiuos me
tus. Tuo būdu užsimokėkite 
duokles tie, kurie dar nesate už
simokėję. Kurie del bedarbės 
nepajėgiate užsimokėt, atsi
kreipkite į savo kuopą ir pra
šykite paliuosavimo nuo mokė
jimo. Basilikte tos brangios or
ganizacijos nariais.

Bjauriai apgavo tuos ALDLD 
narius, kuriuos išviliojo laukan 
prūseikiniai oportunistai. Tie 
darbininkai negaus šios knygos 
apie Sovietų Sąjungą. Vadina
si, oportunistai atitraukė juos 
nuo svarbaus apšvietos šaltinio. 
■*« • —

Tūlas laikas atgal oportunis
tų renegatų suvedžioti keli žmo
nės Worcesteryje pasikvietė tū
lą valdžios agentą mulkinti dar
bininkus. • Leido > jam kalbėti 
darbininkų susirinkime ir kei
kė komunistus, kam jie tą bur
žujų nušvilpė, 
nė” rašė, kad
netyčių” pasitaikė tam politi- 
kieriui užkliūti.

Kokios Masinės ir Politinės Reikšmės Bus ?rtr,į.uos įr New.Y.ork
Šis ‘Laisvės’ Piknikas, Kuris Įvyks Phila
delphijoj, Sekmadienį, Rugsėjo 4 Dieną?

Valstijos Farmeriai
Yor-
Koo-

ALBANY. — New 
ko valstijos Farmerių 
peratyvės Unijos preziden-j 
tas J. W. Whitley pareiškė,

KALVARIJOJ, LIETUVOJ, SUAREŠTUO
TA 23 JAUNI DARBININKAI IR ATIDUO
TI KARO TEISMUI DEL NUBAUDIMO

Ne tik Philadelphijos lietuviai darbininkai, bet lygiai kad jo organizacija jaukia Jaunuoliams Grūmoja Kalėjimas Arba Mirtis; Visi Kaltina- 
New Jersey valstijos miestų ir Brooklyno labai susido- fermerius į streiką uz augs-
mėjo dienraščio “Laisvės” pikniku, kuris įvyks šį sekma
dienį, rugs. 4 d., Philadelphijoj. Kiek numatoma, mobili- 
zuojasi važiuoti Philadelphijon busais ir mašinom skait- 

! lingi būriai lietuvių iš labai tolimu kolonijų. Laukiama 
skaitlingos armijos iš Readingo, Wilkes-Barre, Shenan- 
doah’rio ir Baltimorės. Iš Brooklyno važiuos bent du bu
sai ir daug privatinėmis mašinomis.

imas šiuo “Laisvės” pikni
ku? Ar tik todėl, kad pikniko programa bus nepapra
stai patraukianti ir įdomi? Tas tiesa, kad programa 

| bus nepaprasta. Philadelphijon važiuoja dainuoti Brook- 
Mississippi valstijoj prie į lyno didysis Aido Choras ir jojo merginų pagarsėjęs sek

li Mississippi upės Hooverio ' stetas. Važiuos taip pat Newarko Sietyno Choras. Dai- 
i valdžia federalėmis lėšomis ' nuos pačios Philadelphi jos darbininkų choras Lyra. Bus 
veda tam tikrus darbus, kad i kelios poros ristikų ir kitokio sportą, Kalbės dd. A. I 
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{Vesta Negrams Vergija Kodėl toks didelis sUsidomėji

Valdžios Darbuose

sulaikyti upę nuo patvinimo. 
Prie darbo pastatyti dau
giausia 
ninkai. 
valdžios 
kad tie 
pavergti

juodveidžiai darbi- 
Jie turi gyventi

kempėse. Paaiški, 
negrai darbininkai j 

vergais. Baltvei-

Bimba ir R. Mizara. Vadinasi, programa susidės ią dai
nų, sporto ir revoliucinių prakalbų.

Tas, aišku, suinteresavo daug lietuvių. Bet yra dar 
vienas didelis faktorius, kuris šitą Philadelphijos pikniką 
daro istoriniu. Jis įvyksta nepaprastose sąlygose. Tuo 
laiku, kuomet padarytas užpuolimas ant dienraščio “Vil- 

” ir suareštuoti trys štabo nariai, kuomet lietuviškadžiams duodamos tam tik- nies . .
ros privilegijos, kurios at- buržuazija ir valdžia grūmoja Chicagos dienraščio gy-

mi Komunistiniam Veikime ir Priklausyme Prie Lietu-tesnes produktų kainas.
Streikas prasidėsiąs šian- vos Jauny Komunistų LygOS
dien Saratoga paviete.

Komunistų Kandidatų "
Prakalbų Maršrutas

Tie jauni kovotojai dabar 
randasi kalėjime ir fašisti
nių budelių kankinami. Kal
tinami organizavime darbi
ninkų ir valstiečių kovai 
prieš badą ir prieš fašistų 
viešpatavimą. K r u vinasis 
Smetonos teismas jų nepasi
gailės. Visiems jiems grū
moja ilgų metų kalėjimas, 
o kai kuriems gal ir mirties 
bausmė.

Kauno spauda iš rugpjū
čio 16 d. paduoda sekamą 
pranešimą:

“Kariu omenės teismo 
prokuratūroj jau parašy
tas kaltinamasis aktas 23 
Kalva rijos komunistams 
komsomolcams. Ta byla 
kariuomenės teisme bū
sianti sprendžiama š. m. 
spalių mėnesį.”

Drg. W. Z. Fosteris, kan
didatas į Jungtinių Valsti
jų prezidentus, kalbės seka
mose vietose:
Springfield, Ill., Reservoir

Park, rugsėjo 4 d.
Moline, III., Prospect Park 

Pavilion, rugsėjo 6 d.
Kenosha, Wis., rugsėjo 8 d. 
Chicago, Ill., Coliseum,rugs.

10 d.
South Chicago, rūgs. 12 d.
Gary, Ind., rugs. 13 d.
Youngstown, O., rugs. 15 d.

Drg. James Fordas, kan
didatas į vice-prezidentus, 
kalbės:

,? r^.jg

LIETUS, AUDROS IR FAŠISTŲ KORONE 
VISAI PRAŽUDĖ LIETUVOS ŪKININKUS

kad šiemet duona bus*labai 
bloga. Kadangi gražaus 
oro dar nesimato, tai rugiai 
gali visai supūti.”vybei. Nugniauš jie “Vilnį,” kaip pasiutę šunes, puls 

ant “Laisvės” ir., bandys sutriuškinti visą mūsų revoliu
cinę spaudą. O krizis spaudžia mūsų spaudą finansiškai. 
Tą darbininkai žino. Žino mūsų draugai, jog valdžios 
užpuolimus atmušime tiktai masine demonstracija ir iš
laikysime savo dienraščius tiktai plieniniu visų solida
rumu. > '

Skaitlingas, entuziastiškas, tikrai proletarinis Philadel
phijos piknikas tars savo žodį tuo klausimu. Jis pakels 
balsą prieš pasikėsintojus ant “Vilnies”, i 
tančiai darbininkų tvirtai pasisakys už palaikymą mūsų 

e e , spaudos-visais būdais. , Tai bus galinga lietuvių darbinin-
Prie Balsavimo i kų demonstracija už mūsų komunistinę spaudą. ;

_____ __ i Dar daugiau. “Laisvės” piknikas Philadelphijoj įvyks- 
LEWISTON Me._ Pasi-' ta augančios reakcijos metu iš vienos pusės ir garsėjan-

l kad Maine valstijoj cio masių vaitojimo prieš alkį iš kitos. Jis įvyksta suku-

imtos iš negrų. Jiems algos 
mokamos daug mažesnės, o 
už produktus plėšiama du 
syk tiek. O brutališkumas 
dar negirdėtas. Negrai 
darbininkai rykštėmis pla
kami be jokio pasigailėjimo 

. 4<TZ1 už mažiausį nepaklusnumą 
Tada Klampy- bosams.valdininkams. 
“kažin kaip is

Bedarbiy Neprikiš
Dabar su jais atsitiko kitas j 

panašus užkliuvimas kitam Am
erikos kampe. Paskutiniame 
“Klampynės” num. jie patys ra
šo iš Detroito (su pasididžia- ro(Jo 
vimu), kad skolokos žmoniij • repUt>likOnu partijos kont- ryje prezidentinės rinkimų kampanijos. Kur tais klau- 

•Simais stovi lietuviai darbininkai? Jie geriausia atsakys 
į tuos klausimus suvažiavę tūkstančiais į “Laisvės” pik
niką. Jie pasakys, kad jie eina su Komunistų Partija 
prieš visus darbo žmonių nevidonus. Štai kodėl šis pik
nikas turi tokią didelę politinę svarbą.

Pagaliaus “Laisvės” piknikas Philadelphijoj bus pasi
rodymas revoliucinio fronto prieš renegatus, kurie pro
vokacijomis apie “Maskvos pinigus” padeda kruvinajai 
yaldžiai ir policijai pulti spaudą ir visą mūsų judėjimą. 
Jie sušilę dirbą, kad pakenkti šiam “Laisves” piknikui ir 
rengia savo kermošių. Jie bandė pakenkti “Laisvės” pik-

kontrohuojamam piknike pir- L . Q A. , • ,roliuojamos rinkimu tary- miausia sake prakalba anlis-1. . n
kai tūlas Harold M. Owen.l b°s kūtma nepnleisti bcūar-
Jis nekviestas atvažiavo pik-; bių P1 m balsavimo laike, nn- 
nikan paagituot pats už save, i kimų. Jie ištraukė šimto 
nes yra demokratų partijos metų senumo įstatymą, ku- 
kandidatas į apskrities virži-1 ris sako, kad negali balsuot 
ninkus. Prašė pikniko rengė- ■ tas, kuris gauna iŠ valdžios 
jų leist jam pakalbėt ir rengė-j kokią nors pašalpą. O ka- 
jai ... leido jam kalbėti”. i dangi kai kuriuose miestuo- 

Jokių komentarų nereikia.! se bedarbiams numetama 
Matote, kaip greitai ir atvirai i keli trupiniai neva jų šel- 
oportunistai pasidarė republi-' pįmui, tai va]džia ir Žada tų

Kruvinojo Smetonos smau
giami Lietuvos valstiečiai 
paskendo skolose. Dejuoja 
jie visais kampais, bet ne
drįsta, kol kas, sukilti prieš

;giųkluotas fašistų gaujas, ir it ’ n 1
Bet šiemet Lietuvos liau- K 31*0 Veteran U DdluTaS 

dį užklupo kita baisi nelai
mė, būtėnt lietus ir audros.
Štai tik pora vaizdų apie tą 
gamtos rykštę, paimtų iš 
Kauno spaudos.

Į “KUPIŠKIS, -r-Nuo rug
pjūčio pradžios, mūsų ir ki
tose Panevėžio, Rokiškio ir

•V •»X> • 7į > kitų apskričių apielinkėse 
TV _TT . . v prasidėjo lietingos dienos,
Is Washmgtono praneša. į jy0 neve^ kiekvieną dieną.

Bute, Mont., rugs. 9 d.
Spokane, Wash., rugs. 11 d.
Seattle, Wash, rugs. 13 d.
Tacoma, Wash., rugs. 15 d.

Frontas už Bonus

Suvažiavę tūks-^jrjjoj |(urjas faŠlStŲ
tnl‘,nkvmn iniisn j J

“Baltoji Armija ’

konų ir demokratų įrankiu ap- bedarbių neprileisti prie da- nikui Brooklyne, tuo pačiu kartu surengdami savo pikni-
gaudmėjimui lietuvių darbi-j ]vvavimo prezidento rinki- ką. Taip pat bandė bjauriai koją pakišti komunistinės 
ninku. J 1 - ............ L. ,

“Airijos ‘Baltoji Armija’ 
jau turi 15,000 narių ir, sa
koma, kad ji virsta fašistine 
organizacija. Jos durys at
daros visiems vyrams, kurie 
tik nori kovoti prieš komu
nizmą ir kitas organizaci
jas, grūmojančias Airijos 
Laisvai Valstybei.”

Paaiški, kad šita fašisti
ne organizacija kuriama tų 
elementų, kurie stoja už pa
likimą Airijos Anglijos ver
gijoj. Matomai, ją finansuo
ja Anglijos valdžia ir kapi
talistai.

spaudos piknikui pereita sekmadienį Wilkes-Barre. Šio
Dar vienas dalykas. Mes sa

kėme, kad Prūseika ii* Butkus 
slaptai yra susijungę su Loves- 
tono kontr-revoliucige genge. 
Tą jie atsargiai slėpė nuo savo 
pasekėj'ų. Kai kurie jų pase
kėjai sakė: Kaip greitai suži
nosime, kad mūsų vadai susidė
jo su lovestoniniais kontr-revo- 
liucionierihis, trenksime juos į 
šalį su visu jų bizniu!

Štai dabar tiems nevierniems 
Tamošiams atviras įrodymas. 
P a skutiniame “Klampynės” 
numeryje jau skaitome pra
nešimą : “Įdomios prakalbos, 
šį penktadienį, rugsėjo 2 d., 
8:30 vai. vakare, Labor Temp
le, Second Ave. ir 14th St., 
bus labai įdomios prakalbos. 
Tik ką sugrįžęs iš Europos 
kalbės Jay Lovestonas. . . 
Įžanga 25 c. Lietuviai darbi-

muose. Tik viename Lewis
tone šitaip grūmojama delei sekmadienio tūkstantinė minia “Laisvės” piknike Phila

delphijoj dar kartą parodys tiems, nevidonams, kad jų 
pastagos nepastos kelio komunizmo įtakos augimui tarpe 
lietuvių darbininkų.

Todėl mes dar kartą raginame visų apielinkių ir mies
tų lietuvius darbininku^ šį sekmadienį važiuoti Philadel- 

Į phijon į “L.” , pikniką. Moįbilizuokitės skaitlingomis gru
pėmis važiuoti. , “Laisyės” skaitytojus raginame ir pra-( 
šo.me per šias dvi dienas išsijuosus darbuotis delei masių 
mobilizavimo “Laisvės? piknikui.

1,000 bedarbių.
Darbininkai turi organi

zuotis ir kovoti prieš šitą 
bjaurų pasikėsinimą ant jų

Rokiškis. — Dar niekad 
šios apielinkės miškuose 
žmonės nėra matę tiek gy
vačių, kiek jų randasi šie
met. Jos užplūdo ir laukus. 
Gyventojai pjaudami javus, 
daug gyvačių randa grio
viuose.

Gi pijokas Butkus tam pa
čiam šlamšte keikia Komunistų 
Partiją ir du darbininku, ku
priuos nesenai New Yorke už
mušė policija ir renegatai troc- 
kistai. <

150,000 Traukia j Berlyną . 
Konvencijon

BERLYN. — Čionai įvyks 
“Vokietijos Karo Veteranų” 
federacijos konvencija. Ši 
organizacija turinti milioną 
narių. Jinai veikia išvien

fliinoi Punia aplinkiniuose miestuose ir į
tiundl DUKlieildl ruoid kaimuose Tas parodo, kad 
Japonus Mandžuriioie . liaudis neketi-

r J J na pasiduoti Japonijos im-

Chinai Sukilėliai Puola

TOKYO. — Gautas pra
nešimas iš Mukdeno, kad 
ten staiga pasirodė penki

— .. _ ____ ________ ...».... Giria užmušikus, būk tūkstančiai ginkluotų chi-
ninkai turėtų skaitlingai daly- ! jie kovoję, “už laisvę”.’ Tai be- niečių ir rengia užpuolimą 
vauti tose prakalbose.” j gėdiškas teisinimas New Yorko ant japonų Mukdene.. Sįiki- 

Ot, neškite po 25 centus, kad, kruvinosios policijos ir razbai- lėlių armij’a; didėjanti, i Taip 
išgirsti k o n t r-revoliucionierių ninku, kurie prarijo gyvybęjpat skaitlingos. grupės SUki- 
kalbant! ; Imūsų dviejų kovingų draugų, lūšių chiniečių veikiančios

NEW YORK. — Wash* 
ingtono maršavimo kairių
jų veteranų vadas John 
Pace važinėja su prakalbo
mis, kad sumobilizavus eks- 
kareivius bendrai kovai už 
bonus, už pašalpą. Jį siun
čia Eks-Kareiviu Darbinin
kų Lyga.

‘ Lyga šaukia pereito karo 
veteranus bendrai kovoti už 
išreikalavimą bonų atmokė- 
jimo. Ji atsišaukia į visas 
veteranų organizacijas . ir 

neapsakomai smagiai lyti ir kviečia jas į bendrą frontą, 
be perstogės perkūnas tran
kytis. Siauros .Kupiškio 
gatvelės virto upeliukais ir 
visos gatvės aptvino. Toks 
lietus kaip atogrąžų lijo iš
tisas penkias valandas.

“Rytojaus dieną, upėse: 
Kupoje, Levenyje ir kitose 
vanduo pakilo 2 su viršum 
metru, retai ir pavasarį toks 
didelis vanduo tebūna.

“Kai kuriuos Kupiškio Draugė Edith Berkman te- 
priemiesčio Zuntės gyvento-! belaikoma Rutland sanatori- 

, joje. ’ Darbo departmentas 
“Svidenių, Paketurių ir (ją norėjo išdeportuoti rug

pjūčio 27 d., bet Tarptauti
nis Darbininkų Apsigyni
mas ir masinė darbininkų 
kova sulaikė. Valdžia grū
moja, kad ji siųs savo gydy
toją, kuris žiūrės, ar Berk
man iš tikrų jų taip serga, 
kad negali būt deportuoja
ma. Vadinasi, deportavimo 
pavojus tebėra. Tiktai pa
siryžus darbininkų kova iš
gelbės ją nuo išvežimo į Pil
sudskio rankas.

Laukuose nupjauti rugiai 
pradėjo diegus leisti. To 
dar maža. Rugpjūčio 7 d., 
apie 16 vai. 30 min., kaip ir 
kiekvieną dieną, pradėjo ly
ti, per 10 minučių pradėjo

jus pasėmė vanduo.

kitų kaimų arkliai, kurie 
buvo palikti palevėnyje ga
nyklose, rasti iki pilvo van
denyje bestovį.

“Kai kur bulves ir kitus
su hitleriniais fašistais ir1 pasėlius^ išplovė arba vande- 
vadinasi “nacionalistais.” n^u_Pas^m®*:_ 
Konvencijon suplauksią

kaimuose. Tas parodo, kad 0,000 “veteranų”.
15-

1,100 Žuvo Potvinyje
SHANGHAI. — Gautas 

pranešimas, kad mieste 
Tungkun, Kw&ntungo pro
vincijoj, potvinyje žuvo 

Pa- 
darbininkai išeina į streiką' tvino upė Tung. Sakoma, 
rūgs. 2 d. Jie ves kovą kad tik augšta miesto siena 
prieš bosus/ kurie; atsisako išgelbėjo nuo nunešimo vi- 
pripažinti duonkepių uniją. | są miest ■

perialistų vergijai be atkak
laus pasipriešinimo.

Duonkepiai Streikuos
MEXICO CITY, Meksika.

Dviejų šimtų duonkepyklų. 1,100 chinų varguolių, 
dn vinį -n Ir n i TCiAinn 4 1- • _ _ •» m  __ z-m _ t

“Vienoj tik mūsų apielin- 
kėj padaryta milioniniai 
nuostoliai.

“Del te besikartojančių lie
ju rugiai visai sužėlė ir jų 
nebebus. Kviečiai dar ne
pjauti pradėjo varpose dyg
ti. Kiti javai irgi lietaus 
priplakti prie žemės.

Jei,nesiliaus lietus, tai šie 
metai bus labai nederlingi.” 
“ROKIŠKIS.—Šiam apskri- 
tyj nesuvežtus rugius užklu
po lietus, kuris trukęs,visą 
savaitę, taip juos sudaigino,

Tam tikslui yra šaukiama 
bendro fronto nacionalė ve
teranų konferencija, rugsė
jo 23 d., Clevelande.

Laikinai Sulaikytas Ber 
kman Išdeportavimas

WORCESTER, Mass. —

SUŽEIDĖ 13 ŽMONIŲ

HUNTINGTON, L. L 
Susidaužė du busai ir du au
tomobiliai rugpj. 31 d. -Bu
vo šimtas žmonių, bet su
žeista tik 13. Jie važiavo 
į pikniką.



iš

N. S. F. Hacet—

M. D.

Ukrainiečio Sukilimą

Nacionalis Pild.
26 delegatų na-

, tuoj aus 
persiorganizuotų, sulig naujų 
patvarkymų, kur kalbama apie 
kuopas.

į “Darbininkės” No. 2-ras
Jau išėjo iš 

i LDSA organo
kės” numeris antras (už
rugsėjo mėnesį). Šis

š. m. ir buvo skaito- kovos. Kas reiškia, kad Dar- 
Planumas, j bininkų Apsig. Lyga daugiau

, o jis ją parsinešė iš pereito,!, t:: Valdžia Siikriušino I iensna ikal 0 su Vokietija. Mato-; ™J<!SV ^KTlUSmO; 
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Šis Planumas atsibuvo To-. didėjant, kasdieną griežtėja ir

—Bėgkirie b 
šiai prakalbėjo vienas.—u 
bonka, tai kur?< Kur dėjote 
bonką? Bcgkime greičiau, 
nes pamatys... Bėgkime, 
kad nei sliedo neliktų...

Ugnies liežuviai vis pla-

KANADOS DARBININKŲ APSIGYNIMO 
LYGOS NACIONALIS PLANUMAS

išblaško nakties

LANCASHIRE, ANGLIJOJ

naudotojų sistemos jtingol 1 ?

‘JŪS ŽMOGŽUDŽIAI!’

to-

vie-
BUOŽIŲ KERŠTAS

mą ar jo pagelba “nepripažinti” Papeno diktatūros, yra'Nakties tamsa, kaip kokia pagelba karvės. O dabar pas'vojaus nebuvo, kad liepsna
mus kolektyve—traktoriai.

Štai

.Naktis. Girios . pakrašty-

Raseiniai.
—'O kas gi: tai tokio?—

Bet kada

ban t apre ’ftWą W ibtąj‘ IR kas, koks W bdvū.

parkų ir sodų: jie pilni gėlių, 
gerai prižiūrimų, žmonių ne-

ir kir-
Kol- 

banga,

13.00 
.4.00
$4.00

spaudos bepsna, Makaras.
“Darbinin- Si°jo, nežinodami kas ,da

deportavimo už politinį veiki
mą dabar —49; viso per 1931 
m. ir šių metų kelis mėn. iš- 
deportuota — 7,024; bedar
bių jų tarpe 4,507.

Pažymėjo ,kad KDAL. ima 
aktyvumą visose darbininkų, 
kovose. Bedarbei ir skurdui

Toliau p. Martelis rašo:
Maskva padarė didelę pa

žangą švaros atžvilgiu! Dau
gelis gatviii yra pertvarkytos: 
miesto centras dabar nieko ne
beturi pavydėti apskritai Eu
ropos miestams. Padaugėjo

labai retai tepasitaiko tokių šoko ant kojų ir, kiek galė- 
■ pati publika damas,-garsiąi sušuko:

• ?
—Štai ką suradau,—veik

lų 30; ofisuose, svetainėse ir

SUBSCRIPTION RATES:
$6.00 United States, six months....
08.00 Brooklyn, N. Yo six months.
$8.00 Foreign countries, six months
.6.00 Canada and Brazil, six months. $8.00 Į

Galvoj Negerai! . | nius nuoragus į žemę, trak-
Prūseika savo lapelyj ši-1 torius šniokštė pel- javus, 

taip rašo;
•Teko girdėti, kad Angarietis

nusirito nuo sosto. ..

kalbėjo Danielius.
Ilgai jie kalbėjosi apie 

praeitį, dabartį ir ’ ateitį, 
pakol miegas neapėmė juos.

namo iš Raudonos Armijos,

nusizengimų ir
sudraudžia kiekvieną, kuris i 
priešinasi bendram įstatymui

—Ten pagiryje, žolėje ra-
— pridėjo-berniukas.

Ajjžiūi^ėjo Danielius radi-

—Taip, Makarai, tu- bu- 
. . vai biednas valstietis, savo 

j būriai jau išėjo į laukus, lauko sklypelį ardavai su

karvės. Tokio gyvenimo j dar nesupratau.

.” Martelis stebisi:
Argi jie nejaučia šių laikų 

sunkumų, suvaržančių kartais 
ir medžiaginę jų egzistenciją? 
Jie labai jaučia, ir labai gerai 
jaučia, nes jie anaiptol neatsi
sakė nuo savo jausmingumo, ..... ...
bet jie mano, kad verta pakelti b‘ninkių veikimo, 
šias aukas atsižvelgjant į go
resnę ateitį.

Komunistų spauda prie 
kiekvienos progos pareiškia, I 

i Kad Sovietų Sąjungos darbi- i 
ninku gyvenime dar yra i 

, yra trūkumų,

Apielinkėj kai kuriam ir duoną pirktis va nenorėjau
I «taS kuris naujakuiis pa- !enka- Nė vienas neturi nei kad tada labai daug:dalykų 

/ karves. Tokio gyvenimo dąi* nesupratau. 2,:t U f
j ken&amai verčiasi, dąugu- nekuris neperneša—parduo- tių drauge, išaiškinai man 
t mas ’vęą .tiuu duonos, nękaį-, da ūkį ir yęl lieką tpks. pli- tą, pameni, kada papvykaj

skraiste, pridengė laukus. mus kolektyve—traktoriai. 
.Danielius su Makaru tik< O tavo brolis Timofiejus, 

tai Sugrįžo: jie buvo apžiū-|kuris pirmiau dirbo del buo-

TTnited States, per year.........
Brooklyn, N. Y., per year..
■oreign countries, per year.
Canada and Brazil, per year

■ntarad aa second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879.

bemindžiojamų ir nebeskina- tesnį javų plotą, apimdinejo'. 
mų. Ir pati gatve dabar šva- Gaisras 
resnė. Be abejojimo, todėl, tamsa 
kad ji dabar rūpestingai ir 
modern iškesnėmis priemonė
mis prižiūrima, tačiau ir todėl, 
kad publika geriau išauklėta. 
Daugiau žymu drausmes, o 
kartu žymu kolektyvines nuo
savybes jausmas ir įstatymo 
gerbimas, 
spręsti iš

■ 3 metus 
vengdavo

■ vajuos ir

Lietuvos Fašistą Rašytojas 
Apie Maskvą

I Kauno fašistų “Aidas” 
talpina tūlo R. Martelio 
straipsnį apie Maskvą. Jis 
rašo, kad po 5 metų jis jau 
ketvirtą kartą lankosi Mas
kvoj ir vis jam miestas iš
rodo tarsi pirmu sykiu ma
tytas. Vadinasi, raudonoji 

Cookai, sostinė vis keičiasi gerojon 
pusėn. Girdi Maskvojei . . • i

?Uitoma, daug statoma, ir vi-1 
' šiir, visuosę .kvartaluose. Apie i 

šį’ faktą jau, viskas pasakytą 
ijr visai nebėra reikalo čia 
grįžti. Tačiau man rodos, kad I 
čia nepakankamai žiūrėta da-1 
bartihiu statybų charakterio. I 
Naujieji namai nepaprastai di-Į 
deli, gigantiški, viskas statoma1 
pagal kolosalį planą, lyg būtų I 
dąroma daugiau ateičiai, negu ' 
dabarčiai.,
Girdi, labai “pastebėtina 

tas veržimasis į ateitį Sovie
tų švietimo srityj ir net kas- daug geresnis už pirmąjį, 

i dieninam piliečių gyveni- kaip turiniu, taip ir techni- I . •• a • 'i *i i ’ j rn iŠiuo tarpu Lancashire srityj streikuoja 145,000 tėkšti- me.
liečiu. Jie kovoja prieš pasikėsinimą nukapoti 10 nuoš. 
algas ir pabloginti darbo sąlygas. Kova žada būti ilga ir 
sunki. Tai pirma tokia didelės prasmės darbininkų kova 
po visuotinam ir angliakasių streikui Anglijoj!

Nepaisant social-fašisto MacDonaldo premjerystės, ne
paisant darbdavių grasinimų uždarymu fabrikų, nepai
sant visokių gązdinimų, Lancashirės tekstiliečiai pasirį- 
žusiai grumiasi. Stebėtiniausia, rašo kapitalistiniai laik
raščiai, kad šitie tekstiliečiai naudoja “komunistines me
todas” pikietams. Pikietai masiniai. Tūkstančiai darbi
ninkų apsupa fabrikus. Įvyksta susikirtimų su MacDo 
naldo policija—žiaurių susikirtimų. ........

Šis streikas gali išsivystyti į visuotiną Anglijos tėkšti- šiųrkštmnu 
liečiu darbininkų streiką, šis streikas, be to,. smarkiai kuriuos paliko carizmas, ka- 
gilina Anglijos kapitalistinį krizį ir stiprina revoliucinį pįfalistai ir dvarponiai. Bet 
darbininkų kovos kelią, kuriuo eidami jie galės ne tik iš- tie trūkumai naikinami, mtir 
kovoti geresnes darbo sąlygas, bet ir,pasiliuosuoti iš iš-|šąhii. Gyvenimas su kiek-

Pardavę 1926 metų visuotiną, ir paskui mainierių 
streikus, sudemoralizavę darbininkų milionus, Anglijos 
refoįmistiniai profsąjungų Vadai—Thomasai, 
Henpersonai ir kt.—skelbė, kad Anglijoj daugiau didelių 
masinių darbininkų streikų nebūsią; kad visi tarpe fab
rikantų ir darbininkų disputai bus rišami taikiai, kadan
gi streikai “žalingi abiem pusėm.”

Komunistinė spauda tuomet tikrino, kad tai yra netie
sa, melas. Anglijos (iarbiAinkūr, kaip ir ki^tų kraštų dar
bininkai, nepaisant reformistinių-pardavikiškų vadų, 
stre kuos, kovos!

Ė^nė metus, kitus, iki darbininkai susivokė, iki jie atsi
peikėjo. “Gerbūvis”, skelbtas kapitalistų ir reformistų, 
kaip Anglijoj, taip ir kituose buržuaziniuose kraštuose, 
senai praėjo. Darbininkų algos vis labiau ir labiau kapo
jamos, darbo sąlygos bloginamos. Tas viskas ir privertė 
darbininkus griebtis už “senų metodų”, kaip sako refor- 
mistai, kad neprileidus fabrikantams pravesti savo pasi- 
mojimus. * i

Tvirtai miegojo kolektyvo 
nariai. Pabudo Makaras. 
Pabudo ir nustebo, trynė 
akis kumščiais ir negalėjo 

Apie tai galima i suprasti, kas darosi. Nak- 
vieno fakto. Prieš i tis šviesi, gaisro šviesa ap- 
daug maskviečių į švietė visą apielinkęt > Nusi

pirkti bilietą tram- gando, širdis pradėjo tan- 
autobusuos. Dabar kiai plakti, i Jis 'greitai«pa

—Gaisras! .<. Gaisras! į, 
i Mūsų javai dega! Gaisras! 
( Subėgo kolektyvo nariai:

—Greičiau! Greičiau!
Pirmas puolėsi ten, kur

Visi bė-

. Gyvenimas su kiek
viena diena gerėja ir gerėja, 
kuomet k a p it a 1 i stiniuose 
kraštuose darbininkų gyve
nimas eina sunkyn; kuomet 
buržuaziniuose k r a š t uose 
(ir toj pačioj Lietuvoj) mi- 
lionai darbininkų išmesta išNenuilstančios Vokietijos revoliucinių darbininkų va

dovės, komunistės, Klaros Zetkinos, prakalba, pasakyta į darbų; skursta, badauja, 
atidarant parlamentą-reichstagą, turi nepaprastos svar-l 
bos ne tik Vokietijos darbininkų judėjime, bet viso pa
saulio. Tai, ką draugė Zetkina sakė, buvo, žinoma, ne 
jos vienas nusistatymas, bet tai nusistatymas visos Vo
kietijos Kompartijos. Ką 75 metų amžiaus senutė kovo
toja sakė? Kokia, trumpai suglaudus, ta tuojautinė 
Kompartijos pozicija?

1. Ji visųpirmiausiai pakartojo, jog Komunistų Parti
ja nenuilstamai kovos, kaip kovojo prieš fašistus, kurie 
yra žmogžudžiai, darbininkų žudytojai. “Jūs žmogžu
džiai”, atvirai pareiškė Klara Zetkina. Todėl darbinin
kai kovojo ir dar griežčiau prieš jus koVos.

2. Zetkina pareiškė Kompartijos nusistatymą, kad Hin- 
Tlenburgo-Papeno dabartinė valdžia yra niekas daugiau, 
kai stambaus kapitalo ir dvarponių valdžia ir todėl ji 
turi»būti pašalinta.

. 3.1 Social-demokratų nusistatymas eiti į augšciausį teis-'

> niekas daugiau, kai apgavimas darbininkų masių. Viena- 
tini$ kelias jos, Papeno valdžios, pašalinimui yra griežta 
kova, revoliucinė darbininkų kova, prie kurios ragina ir

1 ruošia Kompartija.
i 4. Komunistų Partija šaukia darbininkus kovoti už So

vietų valdžią, kuri yra vienatinė išeitis iš dabartinio kri-
[ zio ir vargo, į kurį valdančioji klasė įstūmė Vokietijos 
L darbininkus, “‘~ *'**

ka. Paveiksluotas. Telpa 
daug trumpų ir gyvų žinių 
iš klasių kovos, v

-Tačiaus, dar ir šio nume
rio turinys perdaug bend
ras. Permažai žinių ir dar- 

Be abe
jojimo, kad “Darbininkė” 
gerės ir gerės. Visų drau
gų (ne tik draugių) pareiga 
ją skaityti, platinti ir rašy

Tokis rašymas parodo, 
būtent, vieną, kad jo auto
rius arba buvo perdaug per- 
silakęs, arba jo galvoj “na- 
turališkai” negerai. Anga
rietis, kaip žinome, niekuo
met ant jokio sosto nesėdė
jo. Kaip gali žmogus nusi
risti nuo ten, kur jis ne
sėdi?

Tai piiovonė, kokiomis re
negatų “Klampynė” yra 
perpildyta!

Darbo laikas. Laukai pa- tada man pasidarė aišku; 
geltonavo nuo subrendusių tada tik supratau, kaip rei- 
javų, oras prisipijdė šiaudų; kia budavoti žųiogaus atei- 
kvapsniu. Kolchozo gyven-ities gyvenimą, 
tojai ruošė pjaunamas maši- j 
nas prie rugiapjūtės. Jų

rpti rugių ir kviečių, kad 
rytoj anksti imtis už darbo.

Na,; ir derlius šiemet, 
-4-J)radėjo Makaras,\ sėsda- 

Aš tikiuos sulaukti tos linksmos dienos, nįąs ant žemės. Taip ir ma- 
ka-da galėsiu atidaryti pirmą Sovietinės Vokietijos Darbi-j kaRcentnerų, centnerų
ninku ir Valstiečių valdžios kongresų,” pareiškė Zetkina.

Šitokia, trumpam sąglaudyj, yra Vokietijos revoliuci
nių darbininkų, vadovaujamų Komunistų Partijos, pro
grama bėgamajam momentui. Ar Hindenburgas greit 
paleis reichstagą, ar jis vilkins jo paleidimą, nesvarbu. 
Svarbu, kad Vokietijos darbininkų ir darbo farmerių 
masės vis labiau ir labiau persitikrina, jog komunistų 
programa yra vienatinis kelias išeičiai iš tos baisios pa
dėties, į kurią buržuazija yra įvedusi.

žiu, dabar yra sugabus mū
sų trakto ristas. Supranti, 
drauge, apie ką aš kalbu? 
Lai1 ant mūs skalina buo
žės.! Lai jie rodb savo dan
tis, o mes budąvojam nau- 

būs. Širdis džiaugiasi, žiū- ją gyvenimą,—pasitikinčiai 
rįnt į gerą derlių.

—Matai, o tu, Makarai, 
nenorėjai stoti į kolektyvą, 
-^pradėjo Danielius.—Na, b 
ką dabar prieš mus gali pa
sakyti kulokai—buožės. Juk 
mątei ir jų javus?

<—Mačiau. Buožių ir grū
das susiraukęs, kąipz karei
vio sūkorius. O į kolekty- 

stoti, todėl

čio mėn., 
mas svarbiausias 
kaip gyvuoja Kanados Darbi- turi darbo, 
ninku Apsigynimo Lyga; svar-l Nac. Pild. Komiteto organi- 
biausias todėl, kad jame da-! zatorius B. Buhay kalbėjo or- 
lyvavo iš visų Kanados kampų I ganizavimo reikalais. Pir- 
delegatai, atstovaudami įvai-1 miausiai kritikavo trukumus, 
rias įvairių tautų organizaci-1 nekuriu distriktų apsileidimus 
jas. Svarbus ir todėl, kad' ir t.t. Pažymėjo, kad KDA 
įv/ko kaip tik tam pačiam L. nuo pereito Planumo paau- 
.darbininkų kovų sūkuryj, kai l go beveik trigubą^ Dabar na- 
reakcija visu smarkumu puo-'rių yra 13,085 ir 233 skyrių.

i la darbininkių judėjimą, išplė-! Prisidėjusių draugijų 213 sų. • 
vadovaujamus, 26,806 .ąariais. KDAL pa- 

'augo ne tik narių skaičiumi, 
I bet ir aktyvumu padarė didelį 
i progresą.
i Apšvietos klausimu kalbėjo 
į Oscar Ryan. Pažymėjo, kad 
! sulig organizacijos veikimo, 
apšvietos darbas labai atsili
kęs, išleidžiamas laikraštis 
“Canadian Labor Defender” 
silpnai platinamas ir kartais 
duoda deficito. Kvietė dele- , 
gatus kreipti daugiau domės į 
apšvietą, reikia dalyvauti dau
giau su raštais ir paveikslhis 
išleidžiamam mėnesiniam žur
nale “Canadian Labor Defen
der.”

Antroj sesijoj skaityta svei
kinimai nuo politinių kalinių. 
Daugumas kuopų, kurių tarpe 
ir lietuvių iš Winnipeg©, nuo 
proletarinių rašytojų iš So
vietų Sąjungos ir kitų kraštų. 
Taip pat Tarptautinio Politi-

• nių Kalinių Gynimo Komiteto 
iš New Yorko ir Pild. Komite
to Raudonosios Pagelbos iš 
Maskvos.

Asmeniškai perdavė sveiki
nimą generalis sekr. Carl Hac
ker nuo Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo. ’ Jis savo 
kalboj nupiešė Amerikos dar
bininkų kovas šu stambiausiu 
kapitalu pasaulyj ir, kvietė 
daugiau kooperuoti vieni šu ki
tais, kad sėkmingiau atmušus 
kapitalistinių valdžių puoli
mus.

Po tam dar raportavo dis
triktų organizatoriai ir sekė ra
portų diskusijos.

Trečioje sesijoje išnešta ir 
patvirtinta 13 įvairių rezoliu
cijų prieš Kanados, S. V. ir ki
tas buržuazines valdžias.

Pasiųsta pasveikinimai poli
tiniams kaliniams, kurie laukia 
teismo ir kurie laukia deporta
vimo.

Išrinkta du oficialiai delega
tai į Tarptautinės Raudonos. t 
Pabelbos Kongresą—A. E. Smi
tas ir Bradley ir trys eiliniai 
delegatai—W. St. Pear iš B. C.,' 
McDonaldas, 
iš Toronto.

Išrinktas 
Komitetas iš 
rių.

Svarbiausias ir visoms K.D. 
AL. kuopoms žinotinas: tari
mas išneštas—tai prisilaiky- 

- • I mas naujos konstitucijos ir kad
! kiekviena kuopa, kuri dar yra 
I ne persiorganizavus, 

į;!atsitiko?—klausinėjo jį ap
supę kolektyvo nariai.

—Štai berniukas surado 
Maksimo Krajukino bonką. I

sią, išvagia 
draugus nakčia .ir deportuoja; 
kuomet streikuojanti mainie? 
rial šimtais grūdami į kalėji
mus tik todėl, kad žiūri, kaip 
skebai renkasi ir už pažiūrėji
mą skebui į veidą. Dabar 
siaučia negirdėtas “frame-up” 
ir užmetimas suklastuotų ap
kaltinimų ir t.t. Vienu žodžiu 
valdančioji klasė viską daro, 
kad tik sukriušinti revoliucinį 
darbininkų judėjimą. Bet nei 
vienas aštresnis Bennetto 
stojimas prieš darbininkus ne
buvo apleistas KDAL. Ji gy
nė kiek galėjo, rengdama pro
testo mitingus, demonstracijas 
ir t.t.

Pirmoj sesijoj, atidarius Pla-

ryti. Kaip stulpas stovėjo 
ir Danielius, nežinodamas 
už ko griebtis.

—Imkite kastuvus 
vius!—šaukė Jonas, 
chozninkai, kaip 
puolė ant gaisro.

—Timofiejau, greitai imk ____ ________________
trąktorių ir ark aplinkui I pumą, išrinktas prezidiumas iš 
gaisrą, Prikabinkite greitai > 
plūgą!—tarė Danielius 
draugams, ir patsai pasilei
do linkui gaisro. Jis veikė 
kariniai. Kada Timofiejus 
privažiavo su traktorium, 
jis mostelėjo ranka ir pa
tvarkė :

—Ark čionai tiesią liniją.!

1 ’1 palikdamas Užpakalyje * ’sa
vęs juodą juostą. , Išversta 
šviežia žemė phsiau paden
gė kviečius ir rugius. Dū
mai graužė traktoristui 
akis, ašaros bėgo per žan
dus. Jis, nusišluostydamas

16 delegatų ir garbės prezi
diumu visi politiniai karžygiai, 
kaliniai ir išrinktos kitos komi
sijos.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
delegatų dalyvavo 85 nuo 44 
organizacijų, iš kurių beveik 
pusė anglo-saksai, o kita pusė 
sveturgimių ir reikia pažymėti, 

|kad pirmą kartą dalyvauja 
delegatas nuo “French-Cana
dian,” kurie iki šiolei buvo vi
sai mažai organizuoti.- i

Nacidnalio Pildomojo Ko
miteto sekretorius, A, K. Smig
tas, savo* nuoseklioj kalboj 

i (raporte), apkalbėjo pasėk
imos kovų prieš politinį terorą. 
Pažymėjo, kad. nuo 1 sausio 
iki 10 d. birželio merų 1932 

laikotarpyje šešių mėnesių, 
i 456; išmetimų 

išdraskytų demonstfaci- 
svetainėse ir gatvėse mi-

m., L_____ x.
jas, retkarčiais visai pasi- buvo areštų 
slėpdamas tarpe durnų, o 132; 
kartais ir liepsnoje,’ dirbo jų, ;
savo darbą. Traktorius tai Į tingų—53; konfiskuotų laik- 
pasirodydavo, tai vėl ding-1 raščių ir kitos literatūros by- 
davo dūmuose.

—Kirskite eglių šakas ir namuose kratų—105; politinių 
eikite čionai,—k o m andavo' deportacijų—33; laikoma del
Danielius. Neleiskite 
liaus ugnį, naudokite špa
tus ir kąskite žemę.

Kolchozninkąi dirbo: 
ni kirto šakas, antri jomis
mušė per liepsną, treti ka
sė žemę, o traktorius dirbo 
savo darbą, ir tokiu būdu, 
kaip lanku, apsupdinėjo gai
srą. Traktorius jau spėjo 
padaryti tris keliones, kiek
vieną kartą išariant po še
šias vagas. Gaisras apsup
tas juoda juosta mažėjo.Pa-

• \ 1 -1 1 1 •

toiiaus pasiektų. Greta Da-, 
mieliaus atsistojo Makaras, j

—Veikiausiai apie penki 
hektarai sudegė.

;—Kad tik nebūtu dau
giau,—atsakė Danielius.

Kolektyvo nariai dirbo 
gesindami gaisrą, 
ląipšniškai mažėjo.

Timofiejus sulaikę trakto
rių ir nuėjo pas Danielių. 
Petras, sūnus Makaro, bėgo 
ir garsiai šaukė:

—Dėde Danieliau ! 
ką aš atradau pagiryje!

Bet niekas nekreipė do- 
je matosi trys šešėliai. Čio-lmės linkui berniuko, o jis 
nai pradžia kolėktyvio ūkio | vėl savo kartojo: 
pasėlių. Ir . ^tai nakties ■ 
tąmsoje pasirodę ugnęlė. grūsdamas į rankas^ Danie 
Kaip kokis baltai-raudonas liūi, tarė berniukas, 
liežuvis apsisuko ir užsi- “ 
liepsnojo pribrendę kviečiai. I nustebo Danielius. 
Subraškėjo šiaudai, pradėjo ! 
verstis dūmai, pagriebė vėr dau, 
jas ir išsiplėtė gaisras.

nį.» Lempos šviesa nupuolė 
ant jo ir aiškiai matėsi pa
rašas ant bonkos: “M. Kra- 
jukin.”

—Oh, niekšas! Tai ką 
buožės sumanė! — tvirtai 
prabilo Danielius.

—Kame dalykas?..

mai, jie čionai buvo ir pade
gė mūsų javus.

—Kraują išspausti iš pra
keiktų buožių!

—Milicijai reikia greitai 
pranešti!—šaukė kolektyvo 
nariai.

Jau paraudonavo rytuose 
aušra, pasidarė neaiškios 
žvaigždės. Gaisra? visai už
geso, tik dar dūmai skleidė
si po gąisravietę.
į Šaulė jau- tekėjo. Kolek
tyvo nariai vaikštinėjo" po 
gaisravietę. Makaras ir 
Danielius pasiėmė bonką ir 
nuvažiavo į milicijos'stotį...

Vertė Vai, Sūnus.
(Iš Naš SSSR Sojuz.)

Labai daug ukrainų vals
tiečių laiko pavergus impe
rialistinė Lenkija. Visa va
karinė Ukraina stena po 
Lenkijos letena. Rytinėj 
dalyj Lenkijos gyvena ir 
vargsta 400,000' ukrainų val
stiečių. Iš Varšavos-prane
šama, kad Ukrainai buvo 
sukilę. Bet jų sukilimas ta
po numalšintas. Kiek vals
tiečių užmušta ir suareštuo
ta, pranešimas užslepia. Bet 
už tai lenkų spauda nesi
gaili ašarų delei to, kad mū
šyje šu valstiečiais žuvo du 
pilsudskiniai policistai.
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ALDLD CK Sekretorius

46 Ten Eyck St.
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LABOR IN THE SOUTH
By ART SHIELDS AND ESTHER LOWELL

The industrialization of the South and present conditions and 
struggles of white and Negro workers and farmers.

Regular $2.00; Popular $1.00

LABOR AND SILK 
By GRACE HUTCHINS

Wages, profits, speed-up, mergers and unemployment in the silk 
and rayon industry and the conditions of labor.

Regular $2.00; Popular $1.00

Draugai, nominacijų blankos privalo būti grąžin
tos į centrą ne vėliau 15 d. rugsėjo (Sept.). Kurios 
kuopos dar neturėjote nominacijų, tai atlikite jas.

Kiekvienai ALDLD kuopai yra pasiųsta po tam 
tikrą skaičių Komunistų Partijos Rinkimų Kampani
jos knygelių. Taipgi nuskirtos kvotos. Suprantama, 
tos kvotos nėra verstinos, bet tik kaipo revoliucinė 
pareiga. Jau yra kuopų, kurios dabar yra sukėlę 
daugiau, negu joms kvota nuskirta, įr toliaus dar
buojasi. Taipgi nesvarbu, kokiais būdais sukelia 
kvotą, aukomis ar parengimais; i centrą ar ten pat 
ant vietos priduodant K. P., tas viskas yra priskaito- 
ma ir Centro Komitetas prašo apie tai pranešti, kad 
žinotume, kiek kuopą sukėlė.

Taipgi kartu su kuponų knygelėmis išsiuntinėta 
laiškai, kur buvo sakoma, kad kiekviena knygelė turi 
$30,00 vertės. Pasirodo, kad knygelės ne visos ly
gios. Vienos turi tikietukus po 25c, 50c, $1,00 ir 
$5.00 ir jos turi už $30.00 vertės. O kitos turi tikie
tukus tik^po 25c ir 50c ir jos turi tik už $10.00 tų ti- 
kietukų vertės. Del to nesusipratimo nebus, nes 
kiekviena kuopa atsako už knygelių skaičių. Par
duotų knygelių įgalus, taipgi, po rinkimų, ir nepar
duotas knygeles kiekviena kuopa turės grąžinti į 
centrą.

>.<■! ~........

Visi buvę ponų plaukę to vandenio gerti ii 
jame maudytis. Sveiki, esą 
pasilieka sveiki, diržingi, c 
ligoti pasveiksta. Ir niekur 
girdi, žmonės taip ilgai ne
gyvena, kaip ant “Kapka-

LABOR AND COAL
By ANNA ROCHESTER

Gives the background of recent mine strikes and of the present 
mass unemployment. Explains who owns the mines, what profits 
operators make, and labor conditions. Regular $2.00; Popular $1.00

REDUCED PRICES ON THE FOLLOWING BOOKS 
Labor and Industry Series

Keturių Aktų Drama Su Dainomis 
Kaina 50 c.

LABOR AND LUMBER 
By CHARLOTTE TODES

This book exposes timber speculations, railroad steals, the waste 
of resources and labor conditions in the lumber camps.

Regular $2.00; Popular $1.00

Tauragė. — Miestelio gat

LABOR AND TEXTILES
By ROBERT W. DUNN AND JACK HARDY

Cotton and wool—the “sick giant” of industry, and its stretch
out, a’rmy of unemployed, child labor, and “over-production.”

Regular $2.00; Popular $1.00

WOMEN IN INDUSTRY 
By GRACE HUTCHINS

The vivid story of 11,000,000 women and girls in industry, their 
conditions and the problems of organization.

Regular $2.00; Popular $1.00

Šitas veikalas labai gerai nušviečia da
bartines Lietuvos darbininkų gyvenimą, 
kovas ir Smetonos valdžios inkvizicijas, 
kurias ji daro darbininkams. Šiuose kan
kinimuose policija ir milicija bado dar
bininkų panages ylomis, degina elektra, 
muša šampolais, lankais varžo galvas ir 
kitokius kankinimus daro darbininkams, 
kurie kovoja prieš fašizmą.

“Inkvizicijoj” šie visi veikimai Lietuvos 
valdžios yra gerai nušviesti. Tad šį vei
kalą reikia kiekvienam perskaityti. Ne 
tik vaidintojai, bet kiekvienas darbinin
kas turi “Inkviziciją” perskaityti. šį 
veikalą paraše draugas, kuris pats per
ėjo tas visas inkvizicijas.

“Inkviziciją” parašė d. Palanta. Išlei
do Meno Sąjunga. Kaina 50 c. Kurie 
draugai norite gauti veikalo platinimui 
arba sau, rašykite ir siųskite pinigus Me
no Sąjungos sekretoriui:

V. Bovinas,
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.

THE SOVIET WORKER 
By JOSEPH FREEMAN

An account of the economic, social arid cultural status of Labor 
in the U. S. S. R. 408 pages—$1.50

THE MOLLY MAGUIRES
By ANTHONY BIMBA

The determined struggles of the miners in the Pennsylvania 
anthracite district during the seventies to improve their conditions.

144 pages—$1.00

ir už be-ivėse tiek prižėlė žolės, kad 
valstybes. žmonės šienauja. Šienauja 

Į ir tose gatvėse, kurios ak- 
kunigas būtų parodęs' menimis išgrįstos.

Bet deja, jie tiesą nesakys.. 
Jie tų pavergėjų agentai,, per 
ką patys turi gerą parazi
tišką gyvenimą. Todėl dar
bininkams reikia patiems susi
prasti.

FORCED LABOR IN THE U. S. 
By WALTER WILSON

Convict labor camps and mines, chain gangs, tenant system 
slavery, prison peonage in the United States and colonies.

Regular $1.50; Popular $1.00

Tai naujanybė, kad Romos 
kunigas taip aštriai ir atvirai, 
išėjo prieš buržuaziją—kapi-1 
talizmą. Jisai parodė tame pa
moksle valdančiosios klasės 
supuvimą ir unijų “vadų” par
sidavimą darbdaviams. Bet 
tikros kovos būdus pasakyti 
neišdrįso! Tik ve, kaip tas 
darbininkų “geradėjas” nugie-| 
dojo: “Del apgynimo tų tei-; 
šių, žmonės turi rištis į senų

“Kiekvienos šalies valdžia 
tiktai tam yra, idant tvarky
tų ir aprūpintų kiekvieną savo 
gyventoją.”

Aprūpina tos teisės reika- 
šis 

i mano. Aprūpina po
žemių ir ' licijos-milicijos buožėmis, šau- 

atsiduoda. Kuni->vais ir gazinėmis bombomis.

LABOR AND AUTOMOBILES ...
By ROBERT W. DUNN

Exposes Ford secret police and speed-up, General Motors wage 
systems and mass lay-offs in Detroit’s “winder industry.”

i Regular $2.00; Popular $1.00

nebelikę. Parėjęs jis namo, 
pasakęs, kas ir kaip atsiti
ko, ir nuo to laiko palei vi
są kraštą pasklidęs gandas, 
kad čia vanduo ne bet koks, 
kad čia tikra gyduolė. Ir 

nai ant Kapkazo tų visokių tuoj paskui įtaisę tenai ku- 
poilsio namų, kurortų, sa- ■ rortus. Žmonės plaukte 
na tori jų 
ir kunigaikščių palociai da
ba r darbini n kų užimti. 
Laikraščiai apie tai aprašo 
ir keleiviai papasakoja, pa
grįžę iš Sovietų.”

Čia tuoj man dinkterėjo 
galvon, kaip pavasarį par
važiavęs iš kelionės draugas 
Mizara pasakojo apie Kau
kazą, apie jo šaltinius, apie 
Narzaną. Narzaną, esą, ge
ria prie stalo visur, viešbu
čiuose, valgyklose, darbinin
kai savo buveinėse.

besnius išsireiškimus 
duodu.

Sako: “žmonių jėga 
svarbiausias elementas 
davojime industrijų. Gi tos in- siduoda 
dustrijos priklauso visai žmo
nijai del aprūpinimo jos gy
venimo visai reikmenimis. Bet 
kapitalizmas daėjo iki to, kad 
viskas susikaupė į mažumos 
turtuolių rankąs. Todėl 
šiandien didelė didžiuma 
varyta prie ekonominės

TOWARD SOVIET AMERICA
By WM. Z. FOSTER

Presents in this book the program and policies of the Communist 
Party in the United States. He discusses unemployment and war 
and describes the revolutionary way out bf the crisis.

350 pages—$1.25

rūšies kowngasias unijas, per 
kurias gali būt sėkminga kova 
prieš algų kapojimą 
darbiams apdraudą 
ir kapitalistų lėšomis 

Jei šis
tą tikrą kovos kelią, jis ne- 

Dar ir taip ne
žinia, kaip jam išeis. Bet iš 

sodijaus sulfatas, darbininkų, pusės jam yra šiek 
liti- tiek kredito, i

Po to pamokslo mūsų drau
gai J. R. ir A. L. ten nuvyko 
su rinkimų parašų blankomis 
del Komunistų Partijos kan
didatų. Draugai gavo kelioli
ka parašų ir to kunigo parapi- 
jonų. Su jais teko gerai pa- 
argumentuoti. Pagalios tūli 
pasakė: “Nueikite pas mūsų 
kun. Daugherty. Jei jis pasi
rašys, tai mes visi balsuosime

Rašo Dr. J. J. Karkiančius
(Tąsa)

“Pasaka ne pasaka, o 
t e i sybes tame vis vie
pia yra,” įtikinančiai tęsė 
ex-kareivis. “Juk va ir da
bar, prie Sovietų, kiek te-

LABOR FACT BOOK
PREPARED By LABOR RESEARCH ASS’n.

’ Conveniently arranged facts, figures and analytical material on 
speed-up, wages, hours, the organization of industry, the Soviet 
Union, imperialism, government, war, social insurance, Negro 
workers, working women, young workers, etc., etc. An indispens
able handbook on labor. Regular $2.00; Popular $0.85

LABOR AND LEATHER 
By RICHARD B. WINTER

Conditions in another “sick” industry from the basic tanning 
operations to the finished shoe and other leather products.

i Regular $2.00; Popular $1.00

žinomas. kak 
po Bendroves (Guilds) ir 
mūsų laikų unijas. Ir kad su 
darbdaviais padarytos sutar
tys būtų pildomos.”

Argi tas kunigas nežino, 
jog seni kovos būdai jau senai imperializmui 

(atgyveno? Ar jis nežino, kad 
i lewisine UMWA. ir AFL. jau gine 
inepataisomos? Ar jis nežino, 
kad šių unijų “vadai” organi
zuotas spėkas išdraskė ir vi
siškai pardavė darbininkus 

'pavergėjams. Jis tą gerai ži- 
i no, jei mato darbininkų ma
sių ekonominę vergiją. Jisai 
žino ir tai, kad jau tik vienas 
kelias darbininkų klasei yra, 

(kuriuo eidami darbininkai ga- 
Jės pasiliuosuoti iš po kapita
listinės vergijos! Tai kelias 
stoti, vienytis ir griežtai kovo- 

komunizmo vėliava!
pageri

nai atsiekti
Naciona-

už komunistų kandidatus.”Na, 
o visi žino, kad pirmiau čia 
su kokiu nors komunistiniu 
klausimu ištolo nebuvo galimai 
prieiti!

Tai matote, ką šiandieniam i 
eiškia kunigai' 

kokia yra svarbi priešreli-j 
kova! Jei kunigai šaky-i 

tų tiesą savo tikintiems, kaip 
gelbėtis iš vergijos, tai jie nei-i 
tų prieš jau kovojančius už 
pasiliuosavimą. Jie stotų visi, 
išvien, ir kova prieš darbo j 
žmonių pavergėjus būtų len-’ 
gvai laimėta. Ta nepakenčia
ma padėtis greitai pūtų pra
šalinta.

THE RED CORNER BOOK 
FOR CHILDREN

Short stories and poems valuable to workers’ children.
110 pages—$1.25

Bent kelis kartus pers
ai zan. Lal jie paįtęS brošiūraitę, trumpai 
ceike&ų kalbos. .pacĮuotĮu draugams jos turi

nį. Čia jau nebe fantazi
ja, ne vaidentuvės padailin
ti pasakojimai, bet grynai 
mokslo daviniai. Vande
nys chemikų išnagrinėti, iš- 
tvrinėti, išanalizuoti tam <■ ’ 
tyčia laboratorijose. 0

Narzanas—absoliučiai na
tūralinis gaivumo priduodąs 
mineralinis vanduo, supils
tytas į butelius stačiai iš 
šaltinio Kislovodske, po 
priežiūra SSRS Sveikatos 
Komisariato. Nieko nepri
dėta, nieko neišimta. Van
duo, gaunamas pačios gam
tos neišsemiamoj laboratori
joj. trykštąs iš pat Kauka
zo kalnų širdies. Nepapras
tai malonus, skanus gėri- 

q . . . mąs, teikiąs naujo gaivumo
a o, ui is . akstinimo organams ir 

.. i epi a u- liaukoms. Pasmagina vidų- 
tai vidurius praskie- rių veikima> padeda pervirš. 

kinti maistą, mažina vidu
riuose rūgimą.

Importuotas iš SSRS į 
Amtorg Trading Corpora
tion, 261 Fifth Ave., New 
York, N. Y., Narzanas* vėl

THE AMERICANIZAT. OF LABOR
By ROBERT W. DUNN

“Open shop” drive, company unions, blacklists, spy systems, 
strike-breaking methods, employers’ anti-union welfare schemes, 
personal activities’ and employee stock ownership.

• ’ Regular $1.90; Papular $1.00

Į LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais jūrų laivais

BREMEN
EUROPA

Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN Į

LIETUVĄ
Del informacijų kreipkitės:

57 BROADWAY, NEW YORK

NORTH GERMAN

LLOYD

jberanaiizuotas, pertyrinė* laikų draugijas, 
tas, ir gauta jam J. V. val
džios leidimas pardavinėti 
bile kur ant pareikalavimo.

Cheminių 1 a b o r a torijų 
analyze, jei ją padavus žo
dis žodin anglų kalba, bū
tų bile kam nesuprantamas 
dalykas. Tai aš čia paduo
du tos analyzes esenciją, 
prieinamesnėj formoj.

Narzanas yra turtingas 
įvairiais mineralais, minera
linėmis šarmadruskėmis, iš
tirpusiomis į tą vandenį iš 
įvairių kalnų žemės sluogs- 
nių, per kuriuos tas vanduo 
turi prasimušti, kol pasie
kia sau išeitį—Kislovodsko 
tarpeklių šaltinį.

Narzanas turi savyje la
bai daug angliagamio du- ti 
jų. Tos dujos ištirpo vande-Tuojautinį gyvenimo 
nin do neapsakomu slėgimu, nimą darbininkai 
Tokių dujų perimtas vanduo tik 'organizuojantis į 
gaivingai akstiną vidurių lę Mainierių Uniją ir kitas tos 
veikimą. 4

Kai dėl pačių mineralinių i 
šarmadruskių, tai1 Narzanas! 
turi savyje žymiais nuošim-' 
čiais tokių natūralinių dės- į 
nių, kaip kalkių bikarbona-; 
tas, sodijaus chloridas būtų kunigu 
(druska), geležies bikarbo 
natas 
magnezijaus sulfatas 
jaus chloridas, potasijaus 
chloridas.

Visi šitie mineralai labai 
reikalingi žmogaus organiz
mui, kaip ir tie mineralai, 
ką gauname su daržovėmis, 
vaisiais ir kitokiu gamtiniu 
maistu. Gerumas yra ypač 
tame, kad Narzano minera
lai, be n jokio apsunkinimo 
vidurių, susigeria į kraują 
ir į organų audinius. Jie 
permuša ir neitralizuoja ža
lingas kūne rūkštis ir pri
duoda organizmui gaivumo.

Boržomas—turtingas šar
mais-(alkali), mineralais ir 
arigliadarįo dujomis natūra
linis vanduo.v VTai yra dau
giau vaistas, negu papratus 
mineralinis vanduo. Teka 
iš garsiųjų Katerinos šalti
nių Kaukazo kalnuose. Per 
šimtmečius paskilbęs po vi
są Europą savo gyduolišku 
veikimu.

(Tąsa bus)

■..rw- — ....................... -

A p galvojau, apmasčiau 
tą mūsų draugo ex-kareivio 
pasakaitę ir lūkuri’ojau, kas 
bus toliau. Ir, kaip ant tų 
nebuičių, susilaukiau iš Am- 

Į torgo įstaigos New Yorke 
atsakymo į mano užklausi- 

i mą apie Narzaną ir Bor- 
“Na, e kaip gi tas kitas žomą, brošiū raitės pavicla- 

gėrimas, Boržomas? Ale 
žodžiai tokie skambūs 
Boržom, 1 
totorių ai 
Ar gal armėnų ar turkų?” 

Ex-kareivis nusišypsojo: 
“Kokios kalbos, negalė

čiau pasakyt: ant to nemo
kytas. Žinai gi, ten yra vi
sokių tautų ir visokių kal
bų. Tai kas ten juos gali 
suvaikyti. E Boržomas tai 
iš kito šaltinio, taipgi ant 
Kapkazo. Yra ten Kateri- 
n o s šalt inis. Boržomas 
stipresnis, lyg kokia gyduo
lė. Jo ir gi daug visur So
vietuose vartoja, kaip pa
sakoja iš ten atvažiavę. 
Tenai, brolyčiai, ant to Kap
kazo yra devynios galybės 
visokių šaltinių, visokių van
denų, ne tik kad Narzanas 
ir Boržomas. Želieznovods- 
ko šaltinių vanduo tai da 
smarkesnis, 
daug geležies 
šiam 
džia, bet jei kokioj ligoj tai; 
esąs ir labai geras daiktas.į 
Piatigorske vėl kitokie van
denys. Ir daug ten ju yra,1 
—visų jų nesuvaikysi, bet > 
paprastam vartojimui, ai
tai sveikam ar ligotam, tai ■ 
geriausiai tinka Narzanas ir j 
Boržomas.” !

Paakstinti gražių paša- i 
kojimų, išmaukėm da po I 
stiklą,s po . kitą, o mūsų ex-1 
kareivis, įsismaginęs toliau i nį Heckscherville 
tęsia. Girdi, kada tai se 
niau vienas kunigaikštis iš 
ėjęs ant Kaukazo medžiotų.! Prieš šiandieninę kapitalizmo 
Pamatęs—neria pakrūmiais, kurio
briedis. Pykšt-pykšt! iššo
vęs ir pašovęs tą gražų žvė
rį. Tuoj jis greitųjų bėgęs į 
krūmus j ieškotų to briedžio. 
E gi matąs: guli ant šono 
briedis, pašautas, bet tebėr 
da gyvas, krutina kojom, 
kabaruoja, Tik staiga brie
dis strykt ant kojų ir šlu
buodamas nubėgo pakalnėn 
ir įšoko versmelėm Žiūrįs 
kunigaikštis: e gi briedis 
perplaukė tą vandens klaną -Kij 
ir sveikutėlis, kaip nieko 
nebūtų, iššoko iš vandens 
ir, kaip žaibas,* nunėrė to
lyn. Nustebęs kunigaikštis, 
kas čia taip ūmai pagydė 
briedį. Priėjęs prie to klano, laujančius, tik ne tuo, ką 
pakalnėj: e gi vanduo kun-Į kunigas 
kuliais muša 
kuo tai 
gaikštis supratęs, kad vei-l 
kiausia tas vanduo yra gy-Į 
d u d 1 ė . N i e ko nelaukęs, i 
brūkšt! nusivilkęs rūbus: 
mat, buvęs pridusęs, privar
gęs, tai panorėjęs ir jis toj 
versmėj išsimaudyt. Tik 
kad įžengęs vandenin, pasi
nėręs—ir pasijutęs toks 
stiprus, toks vikrus, lyg kad 
išnaujo atgimęs. Nei nuo
vargio, nei skausmų nieko

Rugpjūčio vieną sekmadie-.vo išnaudotojus kapitalistus, 
(sale . idant apginti savo teises ir t.t.

Minersvillės), airių katalikų Smerkė valdininkus už parsi- 
kunigas, Daugherty, pasakė J davimą kapitalistams, graftą 

ir panašiai. Kliuvo ir lewisi- 
svar- nes (UMWA) unijos pardavi- 

čia pa- kiškos mašinos pakalikams, 
|kad jie už darbininkų teises 

yra nekovoja, o tik operatoriams 
išbu- —bosams pataikauja — par- 

Girdi. “Darbininkų 
vadai turi būt tikri vadai, jei j 
nori darbininkų užsitikėjimo. i 
Bet aš klausiu, kas yra daro
ma? Korporacijos jau įveda 
darbininkams vergiją, ir ver
čia badauti! Visokios neteisy
bės daroma. Kur vadai, kur 
valdžios komisionieriai? Ar il
gai mes kęsime?” -—Kunigas 
sako, ir toliau: “Ne... Mes 
turime vienytis ir. stoti į griež
tą kovą!” Girdi, “bažnyčią 
pripažįsta darbininkams teisę, 
panaudoti savo organizą^yves 
spėkas, net streikus, kuorhet 
jie vergiškai i š n a u dojami. | 
Darbininkų vienybėje galybė 
ir vaistas apgynimui teisių jų

TZ Tk X v i pačių rankose!”Kun. D. toliaus sako: Šian
dien visose industrijiiiėse ša
lyse egzistuoja ekonominė ver
gija! Ir jei tas bus leidžiama 
toliaus, tai kapitalizmo siste
ma tuojaus sugrius!” Anot jo: 

į “šimtai milionų industrijinėse 
valstybėse tokioj padėtyj ne
gali gyventi. Ir to pasėka, 
—vergija! Masės prispaustų
jų ilgai nekentės!” 

I Toliaus jis ragino darbinin- 
>kus vienytis ir kovot prieš sa-



Puslapis Ketvirtas

A. Buiski. Vertė D. M. šolomskas.

į VARPAMS GAUDŽIANT J
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

(Tąsa) . varpinyčios. — Laikas jau varpus skambin-
Na, bus gana, tegul jau bus ir taip,— ti, gyventojams pranešti! Ei, užmigai, dur- 

nepatenkintai kalbėjo atamanas.—Jūs vis niau, ar ką? Michailič, eik ir paskambink 
savo, o dar manote, kad jis buvo nekaltas. I jam per šonus.
O aš pasakysiu, kad visi mužikai yra bolše-' Kudlotas kunigo pagelbininkas nusitvė- 
vikai ir visi yra kalti, visi mūsų priešai! rė už virvės ir pradėjo skambinti į nedide- 
Pakratyk gerai kiekvieną iš jų ir pamatysi, lį varpelį, duodamas tuomi žinią, kad jau 
kad jis serga bolševizmo liga. Jeigu jau j laikas pradėti visais varpais skambinti, 
jie prie bolševikų tvarkos ramiai gyveno ir Bet varpinyčia tylėjo, jos didieji varpai 
nesipriešino jiems, tai reiškia, kad jie bol- nejudėjo, 
ševikams pritaria. Kiek žinoma, tas senis 
turėjo reikalo su angliakasiais, o tie visi;

O labiausia bolševizmu serga Prakeikti kalės vaikai! Dievo motina “ste
buklingoji”! Veršiai, o ne žmonės!
—.0 ar ištikro ten varpinyčioje yra Jonas? 

—susirūpino kunigas Palladij, kreipdama
sis j pagelbininką, kuris grūdo aut kunigo 
religinius drabužius.—Ar buvo Jonas 
pas tave raktų pasiimti nuo varpinyčios?

—Sakyti mes pasakėme Jonui,—bumbė
jo kunigo pagelbininkas.—Bet raktų pasi
imti jis nebuvo. Raktai štai jie, kaip bu
vo, taip ir tebėra pas mane.

—Tai kogi tu tylėjai, senas kumely! Tai 
ševikus arba partizanų armijoje; juk Do- kokiam galui tu nusitverei ir skambinai, 
no armijoje jų nėra, Denikino armijoje nė- paduodamas ženklą varpinyčiai? Ok tu, 
ra, tartum žemė juos prarijo. Paklausk, kvailio šmote, ir prakeiktas asile! Ką gi 
ką tik nori: kur jo sūnus arba jaunesnis! ar pliką velnią ant varpinyčios norėjai pa- 
brolis? Visi atsako, vieną ir tą patį—nieko i budinti? Ak, dieve, atleisk už tokius išsi- 
nežino. Ir dar akis išverčia, nuduoda nūs- reiškimus. Ponas pulkininke, nėra varpi- 
tebimą. Kiti sako, kad jau senai, senai ninko,—kreipėsi kunigas į atamaną, 
ją sūnus kur tai prasišalino, bent 20 me
tų atgal. Nėra vyriško jaunimo, tartum'na. Karpuchin, eik ir skambink visus var- 
čionai tik ir gimė vienos mergaitės, o jei
gu kur gimė vyras, tai visiškas kvailys, 
kaip Jonas varpininkas. Visi niekšai ir vi
si meluoja. Visi žino, kur yra jų sūnai ir 
jaunesnieji broliai, bet nenori pasakyti, to
dėl kad tie yra pas bolševikus. O tu, kuni
ge, dar jų vis gailiesi ir užstoji.

—Pagal Kristaus mokinimą, gaila, nes 
jis ir priešus savo liepė mylėti, nes jie ne
žino, kadaro. . . . ..

—Pabūtų tas tavo Kristus mano vieto- Į \uni^i PaS^bminkui. Et, ilgai jis^ yilk- 
je, tai jis žinotų, kaip galima savo prie-

bolševikai, 
ateiviai.

—Ne visi, pone pulkininke, aš žinau ir j 
gerų ateivių žmonių.

—Aš manau, kad bolševikai ’ geruosius 
žmones jau senai užkariavo. Pas mus 
pasiliko tik puvėsiai. Tu tik patsai pamąs
tyk, tu turi parapiją didelę, žmonių daug, 
o kur yra vyrai? Kiek jau mobilizacijų 
skelbėme, o į kariuomenę nėra kas imti, 
todėl kad jaunesnių, kaip 40 metų, veik ne
liko. O kur jie yra? Aišku, kad pas bol- • ••• • 1 -w—v

—Papjovėte, be peilio mane/ papjovėte! 
■rėkė trypdamas kojomis atamanas.—

Ponas pulkininke, nėra varpi-

—Kaip nėra? Tai tegul kas kitas skambi-

pus!—suriko pulkininkas.
—Negalima, negalima, pons pulkininke, 

vieton skambinimo bus tik kačių koncer
tas. Bus gėda didžiasia! Reikia Joną, Jo
ną kuogreičiausiai atvesti! Michailič, sku
binkis pas Joną, dievo vardu prašyk!

—Aš jam parodysiu, lai jis tik pribus!— 
ir kirto nagaika sau per aulus pulkininkas. 
—Greičiau tu, senas kumely!—sušuko jis

sis. Skubink pas Joną tu, Karpuchin, į
Paimkšus mylėti, kaip gailėtis kiekvieno niekšo! kairę, trečias namas.nuo krašto..

Ką čia ir kalbėti. Na, geriau, kunige pri- sprando ir atvilk jį čionai. Jeigu prie- 
pilk po paskutinę, o matai, ten jau sujudo, šinsis, nagaiką panaudok.
Ką čia ir kalbėti.

matomai, ir “stebuklingoji” jau atslenka. —Ei, kunige, kunige,—kreipėsi pulki-
Taip tikrai, štai ir mano pasiuntinys at- • ninkas į jį,—o aš maniau, kad pas tave 

I viskas tvarkoje. Greičiau lai kas atrakina 
! varpinyčią, vis gi bus greičiau.

prakaituotą' Pulkininkas nerimavo, kunigas taipgi, 
' nes nebuvimas varpininko grūmojo suga- 

viskas

joja.
—Ei, Karpuchin, suk čionai!
Barzdotas kazokas sulaikė

arklį ir pranešė:
—“Stebuklingoji” artinasi

koblagorodije.”
balų.

Ok, tavo motina taip ir šiaip, juk tai jau 
veik prie miestelio!—Pulkininkas sujudo,! Jonas Zernov jąu nuo pat ryto 
užsiverždamas diržą, pasitaisydamas kar- į nosi ant varpinyčios. Jis užsimovė 
dą ir tt.—Na, kągi, kunige, ar tavo varpi- i marškinius, likusius jo brolio, ir traukė 
ninkai miega, ar ką? J linkui durų. Jo motina sunkiai atsidusus!

—Jonai! Ei, Jonai, kas gi ištikro tau! tarė: 
yra?—šaukė užrietęs galvą kunigas linkui1.

vyso- i dinti pasitikimo apeigas.
Jau netoli Kosotovskų priklausė nuo bepročio Jono.

Iš Kitos Pusės

jūsų Dabar

skubi-1 
žalius

(Bus daugiau)

Į ALDLD 9-to Apskričio Kuopas SCHENECTADY, N. Y

Draugai, kurie važiuosite i 
Binghamtono

Draugai ir draugės! Ame-į Kurios kuopos dar nebuvo 
rikos Lietuvių Darbininkų Li- gavę laiškus, tai galite sulig 
teratūros Draugijos 9-to Aps- šiuo pranešimu rinkti delega- taį važiuokite 
kriČio suvažiavimas jau neto- tus ir dalyvauti konferencijoj, 
li. Šiuo laiku yra siuntinėja-Į Delegatus rinkite .sekamai: 
ma kuopoms laiškai ir paragi-■ Kiekviena kuopa gali rinkti! Važiuokite 7 
nimai ruoštis prie ALDLD 9-to | po vieną delegatą nuo kuopos Į 7) į Schenectady. 
Apskričio pusmetinio suvažia- ir po vieną nuo 10 narių. iVę miestą, važiuokite Broad- 

Kuopos turi paruošti gerus way iki State St
kuopos raportus suvažiavimui. Ypa- po dešinei ir važiuokite iki 

West'tingai apie naujų narių gavi- Natt Terrace,
Pa. mą ir kuopų darbuotę reika- važiuokite iki Union St,

1 linga duoti gerai paruošti pra- sukite po dešinei ir važiuokite 
nešimai. Taip pat duokite jki Dean St. Privažiavus Dean 
gerų sumanymų ir nurodymų, st. sukite po dešinei ir važiuo- 

1 kaip galima geriau ir pasek- kite kol privažiuosite Central 
dar-ipark mišką. Ten pasitiksime.

Schenectady, 
sekamais ke-

liais.

keliu (Route
Privažia-

vimo, kuris įvyks rugsėjo 25 
dieną ALDLD 17-tos 
kambariuose, po No. 27 
Coal St., Shenandoah, 
Pradžia 10 vai. ryte.

Visos kuopos privalo 
vauti šiame suvažiavime. Pa-- 
darykime jį skaitlingu, šiame ‘ mjngįau veikti abelnam 
suvažiavime reikės f —x 
peržvalgą mūsų veikimo iri 
nutiesti liniją ateities dar-, 
bams. Artinantis rudeniui, Į 
laikas pradėti rūpintis dides
niu veikimu.

daly-

Artinasi vajaus mėnesis, 
kaip tai narių verbavimas į 
mūsų organizacijas ir laikraš
čių užrašinėjimas ir kiti kul
tūriniai darbai, šiuos visus 
darbus turės konferencija ap
tarti ir išrišti. Tad, draugai, 
ruoškitės gerai prie šio suva
žiavimo.

čia sukite

Natt Terrace 
čia

padalyti judėjime ir išauklėti
11 j mūsų organizaciją. Tad ruoš

kitės, draugai, visi prie ALD 
LD. 9-to Apskričio pusmeti- ką, tai važiuodami Natt Ter- 
nio suvažiavimo. Kaip mato
me, suvažiavimas bus labai 
svarbus.

ALDLD. 9-to Apskr. Sekr.
VI. Rugienius.

i Bet jei tą dieną lytų arba 
atvažiuotumet dar prieš dvyli-

Pakapines Kaimas.—čio
nai rūsyje rasta užgriūta

[race, privažiavę Easter Ave., 
pasukite po dešinei ir važiuo
kite šia gatve (Easter Ave.) 
iki pirmai gatvei ir vėl sukite 
po dešinei, tai yra į London 
Terrace ir privažiavę pirmą 
gatvę pasukite po kairei, Win
dsor Terrace, po num., 703

varginga moteriškė, Agota ^!n^sor Terrace yra Lietuvių 
n • *i ., _ r„ ° Khubo svetaine.Puriuškaitė, 56 metų am

žiaus. A. Gudzinskas.

St. George Avė. iki Stiles St., Lin- nariai pribūkite, nes yra daug svar- 
den. naskni i dnšinn • - biu reikalų; aptarimui. ■

' (208-209)

WASHINGTON, PA.
APLA 55 kuopa rengia linksmą

5 rugsėjo '(September). 
Atsibus Granelio sodne, 700 Maple 
Ave.

Draugai, ir draugės, vietos ir apie- 
linkės atsilankykite skaitlingai, šia
me piknike bus daug visokių žais
lų. Atsiveskite ir savo draugus. 
Taipgi turėsite progą pasimatyti su 
apielinkės draugais, nes bus daug 
svečių.

Visus kviečia Komisija.
(208-209)

PHILADELPHIA, PA.
LDSA U-tos kuopos susirinkimas j pikniką, kuris atsibus per dvi die- 

je pačioje svetainėje, pradžia 7:30; įvyks 5-tą d. rugsęjo (Labor Day) nas 4 ir 5 rugsėjo x 1 '
. „I___. Visi nariai būkite su-i 8 vai. vakare, Rusų name 995 N.

5th St. Visos draugės būtinai daly
vaukite ir užvilktas mokestis užsi
mokėkite; taipgi yra atėję knygos 
“Moters Kovotojos Del Komunizmo”, 
malonėkite atsiimti ir naujų narių 
atsiveskit.

Sekr. D. Leščiene.
(209—210)

9 rugsėjo (Sept.) įvyks A.L.D.L.D, 
6 kuopos mėnesinis susirinkimas to- 

val. vakare.
sirinkime, nes yra Centro Komiteto 
nominavimo blankos, turime atlikti 
nominacijas ir sugrąžint blankas.

(208-209)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus 6 dieną rugsėjo 
(Sept) 8-tą vai. vakare. Z. Strau- i 
kaus svetainėje 139 Steamboat Rd. Į 
Draugės ir draugai, yra kviečiami 1 
skaitlinga susirinkti, nes turime . rugsėjo 4 dieną, nedėlioj lO vai. ry- 
svarbių reikalų aptarti. Kaip tai ■ te. 
Centro valdybos viršininkų. Nomi-jHig.
nacijos blankas išpildyti ir kiti svar- Niai įvykdavo 2 vai. po pietų, betgi 
būs reikalai. Be to, yra nutarta I iš priežasties rengiamo piknko, susi
laikyti trumpas diskusijas. Nariai, Į rinkimas perkeltas 10 vai ryte. Pla- 
kurie nesate užsimokėję už 1932 me- i tesnes žinias ir kelrodį į pikniką ra
tus, taipgi yra kviečiami ateiti ir j site 
užsimokėti arba pasiaiškinti delko j pas 
negalite užsimokėti.

, Sekr. V. Alyta.
(209-210)

NEWARK, N?" J.
N. J. VALSTIJOS PIKNIKAS

Rengia Darb. Tarptaut. Pagelba, 
Bedarbių Taryba ir Darbo Unijų 
Vienybės Lyga. Įvyks “Labor Day”, 
pirmadienį, rugs. 5 d. Linden’e, Wil- 
licks farmoje. Muzika, dainos, Šo
kiai, žaismės, prakalbs, vaišės, 
lenktynės. John Reed’ artistai darys 
kreida braižymus.

Iš Newarko busai išvažiuos nuo 
385 Springfield Ave. 10-11 vai.—tai 
pigiausia. Šiaip, iš Elizabeth’o im
kite 34 ar 36 busą iki Stiles St., 
Linden, paskui eikite po dešinei. Au-

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. susirinkimas įvyks

te. Lietuvių svetainėj, 25 ir Vcrnor 
. gatvės. Susirinkimai regulia-

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuviu darbininkų < 

ALDLD, LDSA, TDA ir LDS. 
vadovyste bendro komiteto 
išvažiavimą ant 4 dienos 
(Sept.), 1932. Išvažiavimo 
Hammond’s Park, Naugatuck Ave.; 
Devon, Conn.

Pradžia 12 vai. po pietų..
Širdingai kviečia Komisija.

(208-209)

GREAT NECK, N. Y.
„ , ALDLD 72 kp., ir TDA (John

pušyne, i Reed) 48 kuopa rengia linksmą iš-' 
šokiams | važiavimą 4 d. rugsėjo (Sept.),, ne- , 

sues gera j dėlioję, 1932 m., prieš Labor Day! 
A L’ iš apielinkės šventę, Qun’s farmoj, GTeat Neck, N. j 
darbininkės _ esate j Y. Pradžia 1-mą vai. po pietų ir tę- ' 
45 " /sis iki vėlai. .

Programa: Dainuos Choras 
myn; kalbės drg. V. Tauras; 
žaislai, virvės traukimas ir tt.

Todėl, draugės ir draugai, malo- i 
i nčkite atsilankyti kuo skaitlingiau- j 

Darb. j šiai, nes bus muzikantai, bus valgių 1 
ncinic jr gėrimų, žodžiu sakant atsilankę' 

I busite visi užganėdinti.

spaųdoje, ir gaukite plakatus 
draugą J. K. Alviną.

Pirm. J. Baronas, i

MINERSVILLE, PA.
APLA 48 kuopa rengia pikniką, 

kuris įvyks 3-4 dienomis, ' rugsėjo i 
(Sept.), Harley Springs 
Pradžia 4 vai. po pietų, 
yra puiki platforma ir grieš 
orkestrą. Vietiniai ir i" 
darbininkai ir < 
kviečiami dalyvauti.

Komisija.
(209-210)

MONTELLO, MASS.
rugsėjo (Sept.) Tarpt.4

Apsigynimo 47 kp. įvyks mėnesinis! ir gėrimų, 
susirinkmas, Liet. Taut, namo mažo-!
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,' ’ Užkviečia’ 
visus komisija. ■ i ; r

KELRODIS: Važiuojant automobi
liais nuo stoties, privažiavę Steam
boat Rd. važiuokite du blokus, pri
važiavę kelią sukitės po dešinei, pa
važiavę kiek rasite mažą keliuką, 
ten bus iškaba kiek pavažiavus bus 
vieta išvažiavimo.

(208-209)

HARTFORD, CONN.
Rugsėjo 3 d. kalbės draugas J. J. t 

Baliam, žymus revoliucinio judėjimo^- 
i veikėjas ir geras kalbėtojas, prakal- 
I bos įvyks Lyric svetainėje, 593 Park 
; St. 8 vai. vakare. Klausime prezi- 
j dentinių rinkimų.

Lietuvių kalboje prakalbos, klau- 
I sime: Kodėl lietuviška buržuazija, 
j valdžia ir pruseikiniai kontr-revoliu- 
i cionieriai užpuolė darbininkų dien- 

• . • i rasti
.01Ka^aC1^ i Ar mūsų dienraštis “Vilnis” kalta 

renčia ! Amerikos bankų bankrįitavime. Apie 
įtuos klausimus bus kalbama penk- 
tadienio vakare, rugsėjo 2 d., 59 
Park St., kalbės “Laisvės” gaspado- 
rius, P. Buknys. Visi atsilankykit, 

! išgirsti žingeidžių dalyku.
(208-209)

Pir- j 
bus |

Brooklyn labor lyceum 
DARBININKŲ ĮSTAIGA 
fialSfe del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS..

949-959 Willoughby Avė.
Tel., Stagg 884?
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PHILADELPHIJOS APIEL1NKĖJE

Nedelioje, 4 Rugsejo-Sept
RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS

HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILA

Aido Choro Merginų Sek sietas, Brooklyn, N. Y.

1932

Sietyno Choras iš Newark, N. J., Yra Pakviestas Dainuoti šiame Piknike
Dainuos Aido Choras iš Brooklyn,, N. Y., Vadovaujamas B. šaknaitės, ir Philadelphijos Lyros 
Choras, vadovaujamas J. Jurčikonio. Taipgi dainuos pagarsėjęs Brooklyn© Merginų Sekstetas.

GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

KAROLIS POŽĖLA risis su TONY LACKY; JONAS BAGOČIUS risis su DANY WINERS; 
JACK BROWN kumščiuosis su GEO. JANSON.

Taipgi dalyvaus augiu čempionas GANNOT ir lietuvių ristikas B. BARTAŠIUS

Pradžia 10-tą Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlai Nakties.

Visa programa atsibus ant specialiai pastatytos platformos, taip kad visi galėtų matyti 
programos dalyvius ir kad turėtų pasitenkinimo. Svečių patogumui bus pastatyta. keletas 
vežimų, kurie nuo gatvekarių vežš publiką į pikniką. Tie vežimai eis kas 15 minučių.
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KELRODIS: Gatyekariais važiuokit iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Iš čia imkite 
karą No. 66 City Ljrie ir važiuokite iki galo. Iš čia pikniko busai nuveš į parką.

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie 
mylę ir pusę už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokit keliu No. 513 apie 
pusantros mylios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvąru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue 
Ave., po dešinei į kelią No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką.
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' T
“Laisves” Pikniko Obalsis 

Baltimorėje
Petras Valis, narys LDS, 

pareitą gegužės mėnesį, kuo-
Atsakymas Pruseikiniams 

Šmeižikams
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atvykti bei met huvo paleistas iš darbo,1 
- - ■ - j tai darbo bejieškodamas ap-

—. Kaipo darbininkas ne- 
“Baltimore|turėjo Pinigų ir negalėjo pri- 

jsišaukti gydytoją.
j Draugai pradėjo juo rūpin- 

Todel šiuo kartu tvirtai už- įis. Daktarai pripažino, kad 
sukę savo mašinas, taipgi pri- jisai turi plaučių ir smegenų ' 
pumpavę tajarius iki zero uždegimą. Draugai nugabe-| 
pareiškiame: Tegul apsisau- n0 jį į ligoninę . Bet kuomet j 
goja. Chesteris, Eastonas bei' nugabeno į ligoninę ir jau pa- 
visa Philadelphia, kad ji ne- ‘guldė ant naščių, tai ligon- 
pasiliktų “flat, o Baltimore bučio prižiūrėtojas pareikala- 
šį kartą O. K.

Juk District of Columbia! 
farmeriai irgi mūsų draugai. 
Kad farmerių “piliečiai,” vie
ni likę, per dieną didelės “re
voliucijos” nesukeltų, tai pri-( - - -
žadėta vištas už kojų virvute kalę pagelbą jau mirštančiam 
po medžiu pririšti, o mulelis 
kaipo sekmadienio poilsui, sa- savininkas nekreipė į tai do- 
voje “bažnyčioje” praleis lai- mes ir nepriėmė, 
ką. Draugai, gyvenantieji i 
taip arti Amerikos sostinės— 
Baltojo Namo, kur policijos ga-1 gelbos, 20 
zai geista ex-kareiviams į akis, mirė, 
nutarė keltis per -Delaware palaidojimu, 
upę, kad išgirdus tiesos žodį, na rugpjūčio, 
planą ateities kovoms, 1 
savo kalboje išdėstys drg. A.'gų visokius mokesčius, 
Bimba.

Bet baltimorieciai norite: . . .... . . Idos,kad musų visų sis planas, 4 d. i . . , . .. • „„ •• i ,-L- - . 'serga, tai turi gauti visą ap-,“Laisvėsrugsėjo, privalo būti ispildy-itar^arimQ. n ir.i.L I 7. V 
La5V ... i ko negavo. _______ r

tai jis. j bininkaš tokių mokesčių įmo-sumanymas.
Keltis 5 vai. ryte, nepaisant,ka po $4.95. j niekados

kaip miegas bus “gardus.
Pas Lietuvių Svetainę, 851! paleistas iš darbo.

Hollins St., 6 
nai.

“Triūbyk ir 
Philadelphijos 
visko 
gerti.

Kurie neišpildys šimtapro
centiniai virš pažymėtą planą, 
tie gailėsis taip gražiai skam
bančių dainų, kurias mokinasi 
lenktyniuodami draugės B. ša- 
linaitės mokinami chorai-7-Ai- 
do Choras Brooklyne, N. Y. ir 
Sietyno Choras, Newark, N. J. 
Bet kaipo vietiniai Philadelphi
jos lyriečiai svečiams užsileisti 
irgi nenori.

O išgirdę Aido Choro Mer
ginų Sekstetą, kiekvienas pa
stebėsime, 
būtinai 
meno, 
siliktų 
je.

Kam tik tenka 
išvykti nuo mūsų baltimorie-j 
čių, visada vienokis -sakinys 

zatsiimuša j ausį:
Fiat!”

Fašisto Klovos “advokatai,” 
prisidengęs slapyvardžiu “Eąs-

| tonietis,” “Klampynės” No. 
31, bjauriai šmeižia LDSA. 14

I kuopą, bandydamas įtikinti 
svietą, kad tai neva “bimbiniai” 
pavedė Senkevičienei parašyti | ragtį 
varde LDSA 14 kp. pareiškimą | duobę 
prieš fašistus, kuris, pa-; sugrius, 
citavus paties “Eastoniečip” 
žodžius, “nerodyta nei susi- ______
rinkimui, bet tiesiog paskelbta 
‘Laisvės’ No. 175.” Kitoj vie- VII

ivo užstato. į-oj Vėj sakoma “Senkevičienės
Nakties laiku nebuvo gali- var(je moterų kuopos paskelb- i 

ma gauti greitai užstatą. Tuo-
įe_'met draugai reikalavo, kad li

goninė priimtų ir palaikytų 
bent per naktį ir duotų medi-
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TRAUKINYS UŽMUŠĖ 4 DARBININKUS iAM,ws ***'
Paveikslas davė pelno $21.70.! ’ - f ' ’ ! 1 j ; ' '4 ■ fyOfTO.ONJ—- Čia ii _
Tai gana didelis ramst’s šioj, 
bedarbėj.

Turiu priminti, kad ir mūsų - i i i-.. ... <<Trn . „ . mc geležinkeliodienraštis Vilnis nebuvo pa- , L i > • • i• v. .. tv/k; kams. Grupe darbininkų,miršta šiame ąikmke. Darbi-, 1 “
ninkai pagal išgalę aukavo,;^1130 P11G 
kad atmušti tuos renegatų su
fabrikuotus melus prieš dien-!

Vilnį.” Jie,
“Vilniai,” patys į ją inžinas paleido tiek

t
Čia irgi priĄ

LINDEN, N. J. — Rugp. i arit jų. Keturis darbiniu- j viso razbaininkų ir plėšikų
i 31 d. čia ištiko baisi nelai- ■ kus ant vietos užmušė, o du i nemažiau, kaip Amerikos 

’ ’ darbiniu- sunkiai sužeidė. XT’“ T —
Tai buvo visi

| New Yorke. Londono poli- 
iviai cijos galva lordas Tren- 

taisymo Linden-’ darbininkai, kurie sunkiai chard paskelbė “karą” plė- 
: Rahway linijos, trekių N. 1. ' prakaitavo už menką už-

■•i
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tam pareiškime kalbama apie QQQ
skundikus ir 1.1. . , £ t ?
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Sovietų Kaukazo Šaltinių

Mineraliniai Vandenysuz-
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Brooklyn, N. Y.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai
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gink- . 
$10,000 ! 
krautu

vės, 757 Sutter Ave. ir pabė
go automobilyj, apie 10 va

Smetonos gaujai

DR. ZlHS 110EAST 16th ST. N.Y
Kasdien—9 A. M. iki 8 P. M. Kalba Lietuviškai
Nedėlibih—9 A. Mk iki 4 P. M.- Įsikūręs 25 Metai
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. __ _ ___ _ ___ __ v... šikams. Sumobilizuota
!Tuo tarpu tavorinys trauki-1 mokestį; Bosas vertė juosi2,000 policistų, pastatyta į 

skubinti ir neleido pasi-j strategiškus punktus ir da- 
traukti į šalį, kuomet atėjo!rys ablavas ant tų sutvėri- 
tavorinis traukinys treke- į mų. Bet ponas lordas už- 

įmatč, kad ekspresinis trau-jmisNo. 1. Taigi, kapitalis-1 miršo, kad. Londono razbai-

kasdami ,nys ėjo trekėmis No. 1 ir 
daug 

nepa-

nelai-1
kad I BROOKLYN.—Trys 

i luoti plėšikai išplėšė

jkinys atbėga trekemis Noktai prarijo dar keturias mu-ininkai ir plėšikai veikia tos. 
!2. Ir štai traukinys; užbėgo! su klasės gyvybes. , pačios, policijos priežiūroje..

Sulig “Eastoniečio” 
mingos galvelės išeina,, 
kuopa nieko bendro neturi su : 1U0tl_ piesiKai ispiese^ 
minėtu pareiškimu. Išeina, kad i vei'tes brangumynų iš 
tos kuopos narės nepajėgia ori-; 
jentuotis kovoje su priešais, ............... .
bet pasiduoda kokiam tai dik- .trečiadienį iš ryto.

Negavęs medikalės pa- tatoriui (šiame atvėjyj, Sen-; ---------------
rugpjūčio kevičienei), J 

rūpinosi nosies vedžioja.
Laidojo 22 die- išejna, kad kuopa visai ne- i II)<| GatVČjs 
Anglių kompa-1 prje§inga fašistų Klovos ir ki-j ______

kurį nijos išskaito iš darbininkų ai- tų komunistų skundikų lanky-1 BROOKLYN. _  Benjamin
Lando ėjo Gra-

RIDGEWOOD.—Du darbi-' 
'ninkai ir viena darbininkė ta-;

BERLYN. Ddl icbeiljg; p0 trečiadienį areštuoti po į 
j derybos tarpe Hitlerio ii^num. 61-3.1 Madison St., ir, 
I klerikalų .partijos Centro skiriami deportavimui iš Ame-' 
del pasidalinimo vietų Prū- |,rikos, kaipo slapta įvažiavę į 

.... I sijoje, tačiaus numatoma, i šia šąli
džiova VIS pav-alins Peties BlHPpteUjL I kad tos dvi partijos susitars j

-■ i ir reichstage darbuosis /is-;
i vien. Vadinasi, Vokietijos' 
' katalikų bažnyčia pagelbės ■ 
i Hitlerio kruvinoms gaujoms 

antradienio’valia-! įsigauti, kaip kad Lietuvos . 
Rosen, eidamas iš, klerikalai pagelbėjo 1926 
pusės, netyčia pe-: metais

, No. 175 tilpęs pa-j gįu bumptelėjo i B. Simoną, i griebti galią.
Bet P. Valis nie- (reiškimas, buvo visos kuopos; Lando ir Simon išsitraukė pei-i 

Kiekvienas dar-; nutarimu, o ne vienos ypatus pus ir ėmė vytis Roseną, kurį!
LDSA. 14 kp., įjk policija išgelbėjo. Užpuo- 

., nepasirinks kelią, I ppai tapo areštuoti. Na, ir{
Valis puvo gegužės mėnesį kokį pasirinko skloka, t. y.,. kvailumas ir nervuotumas tų | 

- : v Jisai turė | vienybę su skundikais, darbi- j žmonių—už tokį paprastą
vai. ryte—būti-1 jo gauti tą pašalpą, bet kom-'.ninku judėjimo priešais, kadjypgjį griebtis už peilių.

Ipanija jam' negelbėjo nieko.' demoralizavus ir griovus vie-!__________
Tai ve, kaip elgiasi su dar-,tinį judėjimą. Jau vien ąp-įn • n r •• 9

darbininkui. Vienoku ligoninės

Parvežtas darbininkas at 
'gal.

dieną 
LDS kuopa

’ kaiP(mui mūsų mitingų ir parengi-, Simon su
Į kad jie sako, del ligoninės,, mų. Į |ham Ave<
!gydytojo, pašalpos ir apdrau-Į' Mes> LDSA. 14 kp. narės, i re. Geo.

Darbininkas, .kuomet su-j dar sykį patvirtiname, kad ; priešingos 
' * 1 * -- J* ----- -- ,, \y -inr i • 1__  -J- ...

važiuok” pas- 
Vytautą lietu- 

midučio” pusryčiams
gynimas tų elementų pildai įD<H* DdUgidU Policijos, 
parodo sklokos .politinį bank-! 
rūtą ir susmukimą.

Šis pareiškimas vienbalsiai

bininkais kapitalistinės įstai
gos. Jei taip būtų darbinin-

ikas nuskriaustas Sovietų Są
jungoj, tai tokie bosai gautų 
labai daug nubausti. Kapi- į nutarta priimti kuopos susirin- 
talistinėj šalyj darbininkai iš
naudojami visais galimais r bū
dais. Reikia, pradėti kovą 
prieš itokius begėdiškus darbi
ninkų apgaudinėjimus.

kime, laikytame 10 d. rugpjū
čio, 1932 m.

.Kuopos Valdyba:
Org. M. šyegždie'nė,

Pr. Raš. B. E. Senkevičienė, 
F. Raš. A. Bakanauskienę.

WILKES BARRE, PA. WILKES-BARRE, PA. i

VISOKIAS KNYGAS 
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria- visiems įsi
gyti*, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa 
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York, N. Y.

ALDLD 43 kuopa, laikyta-
jogei Baltimorėje Įme sav,° nusirinkime, 12 dieną 

reikia ♦ darbininkiško! ' ^'PJūcį0, Potehuno svetainėj, 
jei norime, kad; ji pa-1 
darbininkiškoje dirvo-1 Pneme

Mano Įspūdžiai iš “Laisvės” 
Pikniko

o

o’

;— Čia tapo suareštuota 
i Mai agert Rose, 27 metų mo
tina dviejų kūdikių. Jinai 
kaltinama išsižadėjime savo 
kūdikių—dukters 6 mėnesių 
amžiais ir sūnaus pusantrų 
metų amžiaus.1 O‘ta nelai
minga motina' apleidę savo 
kūdikius todėl, kad -nebetu
rėjo iš- ko juos išmaitinti.

Queens pavieto Grand 
reikalauja daugiau policmanų, 
kad suvaldyt vis kylančią kri- 
minalizmo bangą. Bet polic
manų ir taip perdaug, tik kad 
jie miega “šiauduose” arba 
šunta; smuklėse. Antra ver-i 
tus, tai yra ištikro reikalaują^ » I 
ma daugiau policijos ne prieš 
kriminalistus, bet prieš smar-,| Negalėjo žiūrėti į badaujan- 
kėjantį darbininkų judėjimą, jčius .vaikus.

piknikas labai gerai Jpa- 
visais atžvilgiais. Buvo ■

šis 
vyko 
suvažiavę didelis skaičius dar-- 1 • • 1 • V 1 v • *1*1“

j varde 50 narių, vienbalsiai 
1 protesto rezoliuciją 

.prieš Jungtinių Valstijų vai- - i
Idžią, kurios Hooveris yra pre-1 bininkų iš plačios apielinkes, i 
Izidentu. Mes protestuojame | kaiP vtai: brooklynięčių buvo;
i prieš Hooverio teroristinį me- į nemažai; taipgi iš Easton; pas- j 
itoda, kurį jo valdžia panau- kui iš Binghamtono pribuvo; 
Idojo prieš ex-kareivius Wash- milžiniškas busas ir šiaip dar; 
Ijngtone * su mašinomis buvo atvažiavę;!
! Brutališkai ex.kareiviai taipgi iš Forest City buvo ; ne-1 

J. LEPONIUI, St. Louis, Mo. | įšvaikyti jš Washingt0no, su-!mažai draugų;* mainersvilie-' 
—Jūs išvadinate “provokato-1mušti> du jų nužudyti, kiti su-:čill buvo geras būrelis, o She-1 
riais” ir “šnipais” tuos LDS;kištj j kalsjimą. Meg rejka.Inandoah, tai ne tik kad vįsas; 
120 kp. narius kurie kieipė- iaujame, kad visi kaliniai bū- j 
si į LDS Centrą užtarimo nuo įy paliuosuoti. Taip pat mes 
policijos agento senojoj minėtos ' reikalaujame, kad bonai būtų! 
kuopos valdyboj. Bet jūs nc-( išmokėti ex-kareiviams.
sakote nei žodžio prieš tuos, ku- Į 
rie policijai agentaudami, sau-' 
kė ją į 120-tos kuopos susirin
kimą išmėtymui “Maskvos agen
tų.” Jūs šmeižiate ir niekina-; 
te LDS Centro Valdybą, kuri! 
suspendavo seną kuopos valdy- i 
bą, kad tuo būdu nariai, be | ne 
policijos pagelbos galėtų orga-1 nierius 
nizacijos reikalus tvarkytis. Irlpolicistas rado viena biznierių 
jūs norite tuos šmeižtus ant' 
LDS narių darbininkų ir gyni-, ~ dajkį ‘ k,.autuvgs. Palie_. 
mą policijai agentaujančių zmo-' _ . .y v .. " m i, . . T ,,, t- _ iPe jam eiti šalin. Tas asmuo! 
nių talpinti L-vėn . us mūs^j. manė pabaikauti su poli- 

------ Bet pastarasis išsiėmė 
revolverį ir peršovė tą žmogų. 

Darbai šiuo tarpu taippat 
.. i mažai eina. "Galybės darbinin- 

lol,^QJkų be darbo. O persekiojimas 
yra labai didelis. Darbinin
kams neleidžia niekur susi
rinkti. Kuomet tik pamato.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Pirm. F. Kuklas, 
Sekr. S. Pietaris.

WASHINGTON, PA

1 Lyros Choras dalyvavo, bet iri 
’šiaip pašalinės publikos daug 
j buvo. į !

O kaip Scranton, Pittston, j 
| Wilkes Barre su visa apiejin-1 
ke, tai skaitlingai dalyvavo, j 

Šiame parke buvo nemažai, 
i piknikų, bet tokios programos' 

■ dar niekad nebuvo, kaip šia-1 
me “Laisvės” piknike. Djjau-Į

Policija jau pradėjo šaudyti D._ Zdaniutė pusėtinai at
tik darbininkus, bet ir biz- įžymėjo su Choio jaunirmj, c 

Rugpjūčio 21 dieną -'au draugių 1 —
ui, Q 

:"'i draugių brooklynięčių ‘ 
Sekstetą, kurie girdėjo, taij ii-1

»bestovintį prie 5 ir 10 centi- ga* nePamhš.
Taipgi draugai

dienraštį tuo būdu norite pa-; t 
versti įrankiu gynimui polici-1 
jos šaukėjų ir šmeižimui prieš 
juos • nusistačiusių darbininkų. 
To niekuomet nebus! 1 
raštai gali tikti fašistų spaudai Į 
arba renegatų “Klampynei”, bet 
nieku būdu ne komunistiniam 

^dienraščiui.

shenando-1 
| piečiai puikiai atsižymėjo j iš-1 
pildymu programos.

Buvo ir gerų kalbėtojų. 
Trumpai sakant, piknikas ige- • 
rai pavyko, liks nemažai, ir 
pelno, kuris bus į trumpą lai-' 
ką pranešta.

Taipgi turiu priminti, kad 
šiame piknike buvo leista ant 
išlaimėjimo J. Stalino paveik-

(l<ad darbininkų grupelė kur 1^ŠS
MIŠKŲ DARBININKUI, Ka-jant gatvės susirenka, tai grei- 

nadoj. — Draugo straipsnelį 
“Graudūs Verksmai ” gavome, 
bet nemanomo dėti laikrašti n. 
Neverta su fašistais tuo klau
simu eiti į ilgas diskusijas. Gi 
trumpai apie tai mūs spaudoj

• jau buvo rašyta.

tai policija juos išvaiko.
Laikraščiai rašo, kad 

ateina geri laikai. Mat, 
noje mainoje paėmė 
lis darbininkus, tai kapitalis
tai jau kalba apie “prosperi- 

!ty”. Darbininkai turėtų ne-

jau 
vie-i 
k e-

7:^.

...

Jau sulaukėme iš Sovietų Sąjungos pasauliniai pa 
garsėjusių mineralinių vandenų, iš Kaukazo 

šaltinių

BORJOM daktarų rekomenduojamas kaipo vidu
riam naudingas ir gero skonio mineralinis.

vanduo. Kaina 40 centų už kvor- 
tine bonka ** s

NARZAN pagelbsti viduriams maistą virškinti, 
akstiną žmogaus kūno veikimą ir priduoda 

jegop. Kaina 15 centų už puskvortį.

jauna piešėja, draugė Raudu- 
vienė iš Pittston ir paaukavo 
darbininkų Partijai, kad pa
remti finansiškai šiame kriįzio

1

siduoti save apgaudinėti. Jie 
turi organizuotis ir kovoti,

Darbininkas.
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Brooklyne Sovietų Mineralinius Vandenis Galima 
H Gauti Sekančiose Vietose:

J ■ ...ii- . ; . i >
K. DEPSAS VALGIŲ KRAUTUVĖ

Union Avė. kampas Scholes Street,

P. MARGIUKAS, restauracija
417 Lorimer Street, . kampas Ten Eyck St

GINKUS PALACE CONFECTIONERY STORĘ
495 Grand Street, kampas Union Avė.

“LAISVE”
427 Lorimer St,

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New Jer 
aey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą, 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon i 13 
Keystone—Main 1417

19-to šimlmečio pabaigos ir 1932 metų mados

NAUJIENĄ pranešimai iš madų centrų apie naujas madas sako, jog 
cigarcto forma valdys moderniškos panelės naujus rudens apval

kalus su pilno ilgio rankove, ypatingąi išreiškiančia cigarcto formų.
Kaip šis madų palyginimas parodo, pilno ilgi ^rankovė yra pripildyta 

kvolduotos medžiagos, kaip ir kito tižvardim’mo rankovė. Viktorijos 
laikų panelė, devyniolikto šimtmečio pabaigoje, didžiavosi su savo 
kumpine “leg o mutton-' rankove, o ši rudenį paneie Amerika atsiduos 
“dolman” rankovei, kuri ištikruiti vra nepilna, bet vis auganti balioninė 
rankovė.

Žinoma, keturiosdešimt metų atgal, kuomet “leg o'multon” rankovė 
buvo taip visų priimta, cigaretai niekada nebūtų buvę pavartota sąryšyje 
su madomis. I.tieky Strike cigaretai tuomet dar nebuvo išrasti, o žalias 
tabakas, vartotas ttals laikais, buvo perdaug šiurkštus devyniolikto 
šimtmečio panelėms. Bet dabar, spragininias.' išimtinai Lucky Strike 
valymo procesas, duoda Luckies lengvumą, <urjo taip 1932 metų panelė 
Amerika pageidauju. Kadangi rūkymas šiandiena yra taip nuolatai 
vartojamas moterų tarpe, tai atrodo visai naturališka, kad išsireiškimas, 
“cigarcto forma“, liūtų pavartota modernišl<ai tiesiai ir pilnai jaunystės 
formai, kuri yra rudens madų Įkvėpimu.

Savo iškirpimu, “dolman” rankove leidžia madų išradėjams susiau
rinti juosmens linijas, prikemšant medžiaga rankovės viršų priešakyje ir 
užpakalyje. > Sis duoda astuonių colių platumo priešakį ir užpakali, ir 
suteikia reikalingą tiesios linijos cigarcto. formą.

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, Žarnų ir Mėšlažamės, taip pat 
Plaučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
pasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais. 
Mano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokėjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

•J



Sekr. J. Seeger.

I

laukia “Piktesnio” Tei Naujas Randauninkų Strei-

(203-20.9)

156

sieros Ex-Kareiviams

niekur nepri-

Telephone, Evergreen 8-5310

J. GARŠVA
Graborius

402

tingai prisiruošimui prie visos

DEKAVOJU PACIENTAMS
56

ir Medi-
NEW YORK. — John Kel-

■'». j
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Union
Pace,

Square 
vadas

kams, gauna po $55 ijd $90 
reguliarSs algos per savaitę. 
Del to yra paduota skundas 
prieš Miesto Darbo Biurą.

ma
nor- .

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie 
manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

Brooklyn, 
“Laisves”

domi be
DR. O.

Visi ir.vikos sueikite; išgir
site daug ko naujo ir, ^pamo-

FILURIN 
12th St. 

ir 3rd Avės 
YORKE.

NEW YORK.—Pranešama 
kad majoras Walkeris gal pa-

. UJVJ v.z, apdraudą, |
atgal prieš algų kapojimus, už So- 

“Lais-I vietų Sąjungos apgynimą nuo 
stokos ( imperialistų, už negrų lygy-

MASPETH.—Ona Vaznie- 
nė, penkių vaikų motina, GO- 
18 Jay Ave., liko areštuota už 
tai, kad pasigėrus sukėlė dide
lį trukšmą tarp kaimynų.

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseiijoms, 
krikštytoms ir pabivažingjiniams.

231 . Bedford Avenue

BROOKLYN, N. ¥.

Valandos:
Subatomis
Apart Nedėldienių

Ipo 10,000 gorčių “karčiosios.

Norintieji budavotis namus, ar tu
rintieji namus ir esant reikalu) 
taisyti: perbudavoti frontus, pa
dauginti ar pertvarkyti kambarius, 
sudčti naujus langus arba laiptus 
(skadus), norint pleisteriuoti ir 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKONĄ
Stagg St., Apt. 26

N.Y., arba pasiklauskit 
ofise

Stato Naujus Mūrinius 
nius Namus, Puikiausios 

Architektūros
geriausias meisteris tarpe lie-

visą žiemą. Obuolių vardai: Ma-

PARDAVIMAI
! BIZNIAMS IR ŠEIMYNOMS 

Galime pristatyti jums į biznio vie- 
grosemes, restauracijas, vaisių

(Sept.) 4 d., 9 va
ryto. ( .
dar kartą prašome— 
užsiregistruokite va- dar

Telephone, Stagg^ 2-4409

A. RADZEVIČIUS

Telefonas: Stagg 2-tlOB

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

GAZO ANESTĖTIKA
VALANDOS:

Nuo • vai. ryte iki 8 vai. vakare.
PėnktadieniaiB ir šventadieniais 

tik susitarus.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M.

215 E.
Tarp 2nd

NEW
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8 į
Nerišliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

10 d. iš
Hali, su 
regulia-1 bėgsiąs iš gubernatoriaus Ro-j 
kiekvie- osevelto vedamo tardymo Al-i

_____________ __ ■ 1 tis
NEW YORK. — Delegatai j Igrafteris.

nuo 2,400 bedarbių ir dirban-j Krautuvininkai Samdo inrne huvn nnf

SO. BROOKLYN, N. Y.
LDS 50 kuopos, susirinkimas įvyks 

3 d. rugsėjo (September), 8 vai. va
kare, Hanover Club svetainėje, 738

Draugai ir draugės, malonėkite vi-' 
es turėsime daug 

.'■‘U'------- uvi svarbių, reikalų. .Bus renkama de-
“Lais- jaunos mergaitės. Jos vado- legatai į apskričio konferenciją. Taip-, 
kartu I vava ,vaikų demonstracijai už,pr£takoncertoP iAeatro. PrAtr' ‘

jaujų turėjo susirinkimų EastT^jjgg |y[u^ Bedarbius 
Side Bedarbių Tarybos cent-' 11* •redlionus

darbininkų !
vadovybėj,”

_ . . .. ii- l namų ir numušt tamTeisėjo sprendimas del m-f

s
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Puslapis šeštas LAISVI Penktad., Rugsėjo 2, 1932

\ 7i r tikt“ o ~ iKiino Rinkimų Vajaus Masinis Piknikas LaborAreštavo °-Vazniene VIETINES ŽINIOS Day, Rugs. 5, Pleasant Bay Parke, Bronx
HI A IT II PKT A L? DTT0AIO V A ^IITA T A KITIPK/If1 •• i Rinkimų vajaus masinis pik- ganizuoja Darbininkų Muzi-JNAUJltlNOd DUdAlS VAZ1UUJAN IlhlYld Į jau čia pat. Jį rengiamos Sąjunga. Nbtruks ir kitų

<Cl AICITr-On niIZKTTIZ A mill A API nil! IAI Darbo Unijų Vienybės Lyga įvairumų. O- šokiai prie sma- LAISVES PIKNIKĄ PlilLADhLPHljOj Rnbor Day šventėje, pirnfa- gios muzikos tęsis visą dieną. • 
j dienį, rugsėjo 5 d., Pleasant 
Bay Parke, 177th St., Bronxe.

I Piknike prakalbas sakys 
Ben Gold, vadas Industrinės 
Siuvėjų Unijos, ir Earl Brow- 

'der, Komunistų Partijos Ceht- 
l ro Komiteto narys. Dainuos 
j tarptautinis choras, susidedan- 
į tis iš 300 choristų; bus suvai- 

v. į dinta keli revoliuciniai veikĮa- 
pacios u^ai. john Reedo Kliubo i

Artistai, visiems'matant, Čia'Prospect Workers Centre, 
į pat pieš didelius paveikslus-11157 Southern Boulevard.' . v,.
[karikatūras, kur bus perstato-1 Kad šį Workers Centrą pa-: <inanc10*

“Laisvės” administracija, tetas ir Aido Choras iš Brook-! 
praneša, kad samdo dar dau- lyno; Philadelphijos Lyros 
giau radio busy važiuot Phi-’Choras ir kiti muzikos ir dai- 
ladelphijon į mūsų dienraščio• nų talentai. Pakviestas tai-, 
pikniką. Brooklyniečių važiuo-Jpo pat Newarko Sietyno Cho-, 
tojų tiek susirašė, kad jau ne- Į ras, vienas iš didžiausių ir; 
užtenka tų busų, kurie iki šiol harmoniškiausių rytinėse vals-į 
buvo užsakyti. rtijose.

Vietiniai ir apielinkės drau- Tai tiek kas linh 
gai darbininkai, pasiskubinki- į pikniko įvairumų y" 
te užsiregistruoti “Laisvės” [ Bet patsai branduolys yra 
raštinėj važiuot moderniškais Į me, jog šis piknikas bus 
radio busais į Philadelphiją;[didžiausia Pennsylvanijos 
užsirašykite tuojaus, kad gali- apygardų mobilizacija už 
ma būtų išanksto parūpint voliucini dienrašti 
jums busų, kiek tik reikia, [už 1 
Nes kitaip, daugeliui gali pri-jlijoj už bedarbių 
sieit nesmagiai grįžt 
sekmadienio rytą nuo 
vės” namo del vietos stokos ‘ imperialistų, už negrų lygy- 
busuose, kuomet kiti linksmai, bę su baltaisiais, už biednų 
sau važiuoja į didžiausią farmerių reikalus, sulig Ko- 
Pennsylvanijoj iškilmę šio munistų 
darbininkų dienraščio. dabartiniame rinkimų vajuje.

Kita naujiena—tai lietuvių Tai bus pamatiniai didi masi-j 
ristikų Čampionas Karolis Po- ne demonstracija už Partiją! 
žėla telefonuoja, kad gauta ir jos lietuvišką organą “Lai-, 
mūsų piknikui dar viena pora svę”. O tais klausimais pasa- 
galijotų paskilbęs lietuvis ris- kys prakalbą gabusis mūsų! 
tikas B. Bartašius su angliku kalbėtojas drg. A. Bimba,: JAMAICA.—Five Star 
čampionu Gannot. O kaip jau ’ “Laisvės” redaktorius ir lietu- verykų kompanas reikalauju 
žinoma, lietuvių čampionas, [ vių komunistų Centro Biuro i.š teismo indžionkšino, kad 
tarptautiniai garsus. Karolis j sekretorius. i sulaužyti jo šapos <
Požėla susikibs su Tony Lac-Į “Laisvės” piknikas, vadinasi, ■ streiką. Streiko 
ky; plačiai pasižymėjęs ir vis spindės kaip iš programinio, [stovi kairioji industrinė unijai i 

taip ir iš idėjinio atžvilgio.

ta
ri i- 

iri ' . , V1 ’ ima' manevrai republikonų, de-
. įmokratų ir socialistų politikie- 

V” / 'rių. Bus rodoma judamieji
kovingą josios Uniją bata-1 . -v o x c •- - I paveikslai is Sovietų Sąjun

gos; o ir paties pikniko bus
nutraukta krutamieji paveiks
lai. Vakare įvyks paroda su 
degančiais švyturiais, ką or-
4,..“77 . ■ ----■ ——

į Liet. Kom. Balsuotoją 
visiems lietuvių c,arb,n‘"ky i Susirinkimas Pirmadienį 
oramR miesto ir anielinkei. Zchorams mieste ir apielinkej.

Visi nariai lietuvių darbi
ninkiškų chorų privalo šuva-J 
žinot į Darbo'Unijų Vienybėsi 
Lygos pikniką ir prisidėti prie 
jo programos. Generalė visų 
chorų praktika (rehearsal) 
bus pirmadienį, rugsėjo (Sep- f 
tember) 5 d., 1 vai. po pietų,

Lietuvių Vote Communist 
Kliubo susirinkimas ir prakal
bos bus laikoma pirmadienį, 
'rugsėjo 5 d., 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje, kampas 
Lorimer ir Ten Eyck St., 
Brooklyne. Bus gerų kalbėto-,

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

siekti, paimkite 7th Avė. j
Bronx Park subvės traukinį i , .
arba Lexington Ave (180th Į. (Daugiau. Vietos Žinių 5 pusi.} 
St.-241st St.) traukinį ir išlip-1 
kite ant Freeman St. stoties.!
Po praktikai visi chorų nariai 
važiuos į pikniką.

-• n i i i kas Prieš Kreivą Bosą sėjo Del Indzionksino
Prieš Šiaudus

Rengėjai. ;
_ , tas: grosemes, restauracijas, vaisių 

[ krautuves arba šeimynoms tiesiai į 
! namus puikiausių iš savo sodno nu
skintų visokios rūšies obuolių, už la-' 
bai žemą kainą. Taip pat ir vyn- 

i uogių turime pakankamai. Obuoliai 
I tinkamai sutaiti ir pristatomi visiš- 

1 NEW YORK __ Randau- kai sveiki ,be jokio sugadinimo. Šei-
■ . , J. V i-cn • mynoms tinkami laikyti kad ir per
| ninkai namų po EUTn. o n žiemą. Obuolių vardai: Ma- 
587 Beck Ave. vėl išėjo į strei- kintash, Cortland, Red Dilisz, Fall 

Protestuoja, kad savinin- pippins, R. Island Greenings, North

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y 

Tel. Evergreen 6-4614 
Geriausia Studija Brooklyne.

Ateikit Persitikrint.

KJOOt MM KM MM MM KM MM MM MM MM KM
Kį mV XV KM jCc k* jOc kV jOcjOi jOoCM jOoAi jOoOuncKV

NOTARY 
PUBLIC

augštyn kylantis kitas lietuvių 
ristikas Jonas Bagočius ir Da
ny Winers dės didžiausias pa
stangas, kad laimėti šias are- 
niškas imtynes.

Kumščiuosis Jack Brown su 
Geo. Jasonu.

Kad dailiška pikniko pro
grama bus įvairi ir patrau
kianti, tai aišku kaip diena. 
Dainuos Aido Merginą Seks-

ce-..
I ką.
kas sulaužė sutartį SU ramiau- ['Western Greenings, Baldwins, Wolff į 

' ‘ ’ i komitetu. Pasekmė-. Rivers- tojaus rašykite šiuo ant- 
i . . . .. •• i i rašų: F. A. Blozneley, R. F. D. 2,'je pirmesmo streiko, jis buvo Į Catsl<iu N Y 
' pasirašęs nemėtyti bedarbių iš 

tikrą 
v7. , . ,. ,. ,v. , v. j I nuošimtį rendų; bet savo žo-Visa tai gales prarasti tie džionksino turėjo but padary-; 

brooklyniečiai, kurie pavėluos'tas trečiadienį. Bet bosui at-1 
užsirašyti važiavimui busais ■ rodė, kad tai negana piktas i 
į Philadelphiją. Bušai gi išeis teisėjas prieš streikierius. To- 
nuo “Laisvės” namo nedėlioj, del bosą;
rugsėjo 
landą iš 

Todėlf 
tuojaus 
žiavimui.

idžio nesilaikė.
Dabar, antrame streike 

randauninkai reikalauja nu- 
pigint kambarių kainas 15 
procentų ir nei vieno bedarbio 
nemest į gatvę del negalėjimo i 
užsimokėt už buveinę.

Kova už Pašalpą Vi-1 Majoras Walkeris Išsi
sukinėja nuo Priėmimo 
Bedarbių MaršuotojąNEW YORK.— Buvusių ka

reivių biurai jau visai neduo
da pašalpos ex-kareiviams be
darbiams, nepriklausantiems 
prie Amerikonų Legiono. O 
Legioną iki šiol, valdo fašis
tiniai oficieriai.

Darbininkų Ex-Kareivių Ly
ga rengia mitingus, kuriuose 
reikalauja šelpti visus ex-ka- 
reivius bedarbius, nežiūrint, 
ar jie kokiai organizacijai pri
klausytų arba 
klausytų.

Trečiadienį 
kalbėjo John
Darbininkų Ex-Kareivių Ly
gos, sugrįžęs iš Washingtono, 
kur jis buvo areštuotas už va
dovavimą demonstracijai prieš 
prez. Hooverio buveinę. Jo 
prakalbos klausėsi virš tūks
tantis ; o pereitos savaitės šeš
tadienį John Pace, kalbėda
mas Columbus Circle aikštėje.

TEL. STAGG 
2-5043

INC

sprendimą delei in- 
džiokšiono nukėlė, per savo 

! advokatą, į rugs. 6 d. Jis ti
kisi, kad tą dieną posėdžiaus 

aršesnis darbininkams 
teisėjas.

Kovojantieji šiaučiai taria
si masiniai dalyvaut visamies- 
tiniame bedarbių ir dirbančių
jų maršavime rugsėjo 
Union Square į City 
reikalavimais greitos 
rėš pašalpos pinigais 
nam bedarbiui iš miesto iždo, bany, kur Walkeris turi teisin-! 

kaipo įtartas didžiausias;
Išsiteisinti jam taip| 

1 “flaperis1 
Joras buvo net “apsirgęs 
vais.

Majoras Walkens Bėgsiąs 
Iš Tyrinėjimo Jo Grafto

Maudymosi Sezonu 
Coney Island

Geriausia Lietuvių Užeiga
Čia galite persirengti, eidami į 

maudynes, skaniai užsikąsti ir pa- 
sirandavoti kambarį. Patarnavi
mas geriausias ir teisingiausias.

2809 West 17th‘ Street 
Coney Island

•Telefonas Mayflower 9-8863
SAVININKAI:

J. Jurevich ir K. Galiūnas

MATHEW P. BALLAS
(BIELAUSKAS) 
G R A BORIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
W 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MŪSŲ, IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų Saliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM KUR KAM REIKIA. TbRIM' PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINl. AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Ix LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERt MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' ,

VISAIS TAIS REIKALAIS- KRE1PK1TES I% MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA D1EN\ IR NAKT(. MUSU ' 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv A iru >o< MM kViAi kV mVjOc km

KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau Ūmiai Ir chroniškai vynj Ir 

matarų ligai kraujo Ir adai. 
Padaras ištyrimų kraujo ir llapuuiu.

DR. MEER
W. 44th St., Room Ml 

New York. N. Y.
Valandai Prišmimat

Ryta nuo 10 Iki T, Po pietų nuo > 
iki 9 vai. vakare 

Sekmadieniai! nuo 11 ryto iki 1 pe pietų 
Telefonas Lackwanna 4-2180

Ablava ant Smuklią
I BRIGHTON BEACH.—Vie- A ^raVOrO 
tiniai

re, 433 East 39th St. Dalyva
vo atstovai nuo darbininkų 
kliubų, unijų, blokų komitetų tiniai vaisių krautuvininkai j BROOKLYN. — Federaliaii 
ir net nuo baptistų bažnyčios samdo gorilas mušeikas dau-, blaivybės agentai trečiadienį 
darbininkų parapijonų. Ap-, žyt bedarbius pedliorius, mėgi- užklupo 32 alkoholines smuk- 
svarstė ir padarė tarimus, nančius uždirbti kelis centus les; o policija užėmė keturių 
kaip įtraukt dįdžiausias mi-, pragyvenimui, pardavinėjant augštų degtinės bravorą, 260-Į 
nias į rugsėjo 10 d. demons-1 praeiviams vaisius. Tas niek-'266 44th St. Konfiskavo šnap- 
traciją už tuojautinį visų be- šiškas biznierių darbas iškilo so dirbinio mašineriją, vertą 
darbių šelpimą. j aikštėn, kada buvo areštuoti $125,000. Tame bravore vie-

New Yorko majorui Walke- trys mušeikos už razbajus nu pradėjimu buvo išvaroma 
riui Bedarbių Taryba pranešė, J^vėse.
kad jis turi šeštadienį po pie-; ----------------
tų, rugsėjo 10 dieną būti City _ 
Hali ir priimti masinę maršuo- Kas Maudynėse radoru,

turėjo virš 1,500 klausytojų; delegacijų su bedarbių 0 tfas Nepadori!? 
jų tarpe daug ex-kareivių. reikalavimais. Majoras savai-> _____

m • u-l- • • • tęs gale paprastai įsvaziuoda-i Tr,TTai yra mobilizaciniai mi- ® ,. <4 , . CONEY ISLAb
tingai prisiruošimui prie visos . 
šalies darbininkų ex-kareivių 
konferencijos, kuri bus laiko
ma Clevelande rugsėjo 23, 24 
ir 25 d.

Šimtam Miesto Darbininkų 
Uždarbiai Sumažinti 
iki $7.50, bet ne Bosams

, ,. u 1 • I CONEY ISLAND.—Teisėjavo kelioms dienoms vakaci-'T ... , , . ..
■ Bedarbių Taryba jam J?‘™ette ,Bn" ^usianti 

i priminė, kad bent tą kartą ,uz "^dorumą tik tuos be- 
ijis sutrumpintų savo vakaci-ls,lmaudan"lus’. visai ne- 
jas ir būtų, kur reikia. |dey marškinių, o tik kelines. I 

Bet kaip jinai baustų, jeigu
Policija ir kiti majoro agen- kas, pasinaudodamas tuom jos 

tai pranešinėja Bedarbių Ta- pareiškimu, eitų į vandenį su 
rybai, kad majoras Walkeris marškiniais, bet be kalinių? 
“negalėsiąs” tą dieną būti Ci- ----------------
ty Hali. įvairios gi darbinin- \ . v
kų organizacijos muša Wal- 10 Dieny Kalėjiman uz 
keriui telegramas, griežtai rei- Demonstraciją prieš Teismą 

t (kalaudamos, kad tą dieną jis r
-- 'turi priimti bedarbių matšuo- 

!tojų delegaciją miesto valdy-

.1 SUSIRINKIMAI 
BROOKLYN, N. Y.

1 APLA 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugsėjo 5-ta d. 
Prasidės 8-tą valandą vakare. Vieta 
“Laisvės” raštinėje, 46 Ten Eyck St.

Todėl visi draugai, kurių mokes- 
tys užvilktos, ateikite užsimokėti, I 
kad neliktumėt išbraukti. Taipgi • 
ir naujų narių atsiveskite.

A. Baltaits.
s (209-210)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 147 kuopos mėnesnis su

sirinkimas įvyks 4 d. rugsėjo, 10 
vai. ryto, Hanover Club svetainėje, 
738—5th Avė.

Draugai ir draugės, malonėkite 
visi būti laiku, nes turime .daug 
svarbių, reikalų. Atsiveskite ir'nau
jų narių prirašyt.

Prot. Rast. A. Bružas
(209-210)

NEW YORK.
miestavų darbininkų sumažin-f
ta darbas iki dviejų dienų per,bVJ4 Georg.e Seda tapo nuteįg_ 2
savaitę ir* jiems temokama bos rumuose- |ti dešimti dienų ka]sti už da. ‘
po $3.50 į dieną. O valdinin-| Lietuviai bedarbiai ir dir-'lyvavimą demonstracijoj prieš
kai, bosaujanti tiems darbiniu- bantieji yra raginami tą dieną teismą, kur buvo teikiamos dvi švarinu rtCu.tbt’&

11 valandą susirinkti
vės” svetainėje ir visi , 
traukti į iparšavimą už bedar-'visų bedarbių vaikų užlaiky- ‘siVeskite ir^jiaujų Jariiį; 
bių reikalus. ]mą miesto kaštais.

J4KXVV -1J. JI Civilį*

Prot. Sekretorius A. Bružas. I 

(2Q8-209). '

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA

Tai
tu'vių. Kuriems tik Mickūnas yra 
naujus namus budavojęs, taisęs 
senus, pleisteriavęs, ar maliavojęs, 
visi jį rekomenduos, kaipo gerą 

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

Kojy Nesveikumai
Vokietys Specialistas 
Garankščiuotos krau

jagysles, niežint: ek- 
zyma, kojų skauduliai 
ir skausmingi kojų su
tinimai, paeinanti nuo 
gyslų įdegimą, yra gy- 

’ - • operacijų
MEYER

208 West 54th St.
New York City

2 iki 6, Seredomis dr 
11 iki 1, 2 iki 5,

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

JONAS STOKES
Fotografas

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
BJ2 Marion St„ 
kamp. Bread- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. 

• Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT, platinėti
“LAISVĘ.”

DR H. MENDLOW1TZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo 1 iki 3 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakare

Telefonas, Midwood 8-6261




